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บทความ 

ในงานพระราชทานเพลิงศพ คุณหญิง่ เกษตรริกษา ( แช่ม 

โปษะกฤษณะ) ซึ่งกำหนดจะมีขนในเดือนมีนาคม ๒๕๐๗ น 

เจ้าภาพขอให้ขำพเจ้าเขียนบทความเกี่ยวแก่ท่านสกฅอนหนึ่ง เพื่อ 

พิมพ์เบนยินสรณ์ถึงท่าน ขำพเจ้าฅกลงริบเขียนให้ด่วยความยินดี 

เพราะคณหญิงเกษตรริกบา เบื่นอุบาสิกาประจำที่ริ,ดบรมนิวาส ฅํงแต่ 

สมโ)ท่านเจ้ากณพระอุบาลีคุณปมาจารย์ (สิริจนทเถระ) และสมย 

ท่านเจ้าพระกณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (ฅิสสมหาเถระ) ฅลอคจน 

ถึงสมโ)บจจบน หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งก็กือ ฅงแฅ่ครํ้งขำพเจ้ายิง 

เบ็1นสามเณรจนบํคนึ่ คำนวณเวลาไม่คำกว่า ๔๕ บี่ น้บว่าเบ็๋น 

อุบาสิกาที่มีนิคงและเก่าแก่ของวคนิผู้หนึง ๆ 

อ*นชีวประวัติซึ่ง'เบ็1นส่วนอฅฅสมบัติและส่วนปรหิคปฏิบัติ 

มีเพียงไรนน เขาใจว่าย่อมเบ็1นที่ทราบชิดอยู่แก่ใจของท่านผ้ใกล้ชิค 

และค้นเกยสนิทสนมอยู่โคยท่วกนแล่ว ฉะน1นในที่นึ่จะยกไว้ ไม่นำ 

มากล่าว จะขอนำแค่ปฏิปทาของคุณหญิงเฉพาะในการบริจาคทานที่ 

ว"คนบางส่วน เท่าที่ไค้พบเห็นมาเล่าสู่กนพ้ง เพราะนึก'ว่าเบนเรื่อง 

แปลก แค่อาจจะไม่แปลกสำหรบผู้อึ่นก็ได้ ฯ 

หลกการบำเพญทานในพระพุทธคาสนาทีจะสำเาจ 1ค้นน ตอง 

ประกอบพรฺอมดว,ยลกบณะ ๓ คือ 
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©. ผูให้ฅองมศรทธา (คือเชือว่า!ห้ทานย่อมมีผล) 

๒. ตองมไทยธรรม (คอของทำบญทีจะบริจาค) 

๓. คองมืปฏิคาหก (คือผ้ริบทาน) ๆ 

ใน ๓ ลกษณะน ถาอย่าง!คอย่างหนึงบกพร'.อง การบริจาค 

ก็ไม่สำเร็จ เช่น 

®* มไทยธรรมหรอมทรพย ท*งปฏิคาหกก็มีอย่ แต่ไม่มี 

ศรทธา ก็บริจาคไม่ไค้ 

๒. มศรทธา และปฏิคาหกก็มี แต่ไม่มีทร้พย์ ไม่มีไทยธรรม 

ก็บริจาคไม่ไค้อีก 

๓. มีศร่ทธา ท่งทริพย์หรือไทยธรรมก็มี 

ก็บริจาคไม่ได้เหมือนกน 

แต่ไม่มีปฏิคาหก 

ทวาคุณหญิงท่านเบนคนแปลกนน ถาจะว่าฤามปกกิ คือไม่มี 

งานวดหรืองานพิเศษอะไร ก็จะไม่เห็นว่ามีส่วนที่น่ๅแปลกแต่0ย่ๅง'ไ7 

แฅ่ที่ว่าแปลกนน ก็เพราะเมื่อทางวดบอกบุญกร็งํ้ไ7 คุณ่หญิงเบึน 

เบิคกระเปาถือ หยิบทริพย์ออกบริจาคคิวยทฤครำ แสะดเหมือนจะ 

บริจาคอย่างแบบที่ว่า วิเจยฺยทานํ สุคตปุปสฏิเ คือเถือกแล้วจึง!ท้ 

ซงเบืนทานที่พระสุกฅเจำทรงสรรเสริญแส่ว เสียคำเย ที่ว่าอย่างน 

ไม่ใช่ชาพเจาจะไปกอยน'งเผากระเปาของท่าน เบนแค่ว่าแทบทุกส่'น 

ธมมสสวนะ เมือพระเทศน์จบแลว ขำพเจ่าม่กไปสนทนาคิวยเสม0 

จึงไค้พบเห็นและนำมาเล่าสู่กนพงเท่าน*นเอง อนึ่ง การบริจาคของ 

ท่านนน ถฺาญ็'นงานใหญ่และอย่ช่างจะสำกญ ก็หยิบออกมาน้'บไห้ 
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มากหน่อย ถ้าเป่นงานพิเศษทีจะตองใช้จ่ายมากกว่างานธรรมดา 

กลดสงมาตามส่วนตามความเหมาะสมแก่งาน ถ้าเบ่นงานธรรมคา 

เช่นงานประจำบ่ก็บริจาคตามควร 

ทว่ามากหน่อย ก็อยู่ในเกณฑ์ ๑00 บาท หรือจะมากกว่าน8น 

บำงก็เย้นบางกรง 

ที่ว่าลดลงมา ก็อย่ในระคบ ๓0 บาท ถึง ๕0 บาท 

ที่ว่าบริจาคตามควร ก็อยู่ในวง 5)0-๒0 บาท เบ่นพํ้นๆ 

ที'นึกว่าแปลกนึ่น คือโคยปกติท่านไปว*คร*บศีลพงเทศน์ ก็ไม่ 

เคยทราบและไม่เกยเห็นเลยว่า มีเงินติดไปในกระเปามากน์อยเท่าไร 

แต่เมื่อมีการบอกบญ เบ็นบริจาคได้ทุกที ทงบริจาคไค้ตามความ 

เหมาะสมแก่กระเปาของตน และแก่งานที่ปรารภจะทำน1นได้ดำย 

นี่ประการ ๑ ๆ อีกประการหนี่ง ท่านตองมีศรทธาประจำตำเย้น 

พั้น1ฐานอย่างแน่นแพ้,นอยู่แล้ว และก็มีทร*พย์ที่พอจะเตรียมไว้เพื่อ 

บริจาค หรือฅงงบไว้สำหริบบริจาคอยู่แลำดำย ถึงคราวทางว”ค 

ต่องการ จึงบริจาคใด้ทนทีทุกกร1ง อีกอย่างหนึ่งนำให้เห็นว่า ฅํ้งใจ 

และเค็มใจและเตรียมพร’อมที่จะช่วยอยู่แลำ ไม่ใช่ให้หรือบริจาคไป 

ตามอารมณ์อย่างที่ว่า ถ้าถูกใจชอบใจ ก็ให้มากหน่อย ถ้าไม่ถูกใจ 

ไม่ชอบใจ ก็ให้นอยหน่อย หรือไม่ให้เสียเลย 

อีกเรื่องหนึ่ง เบ่นเรื่องที่บานของท่าน แต่,ก็น่าจะโอนเช่าโน 

เรื่องว”ดได้เหมือนก่น และก็เบ่นเรื่องอยู่ขางจะแปลกอีกนำแหละ 

จะนำมาเล่าไว้ในที่นึ่ต่วย เพื่อผ้ที่ยำไม่ทราบก็จะไค้ทราบ และเพื่อ 
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จะไค้ช่วยกน,จำไว้ ไม่เช่นน1นนานไปก็จะพาก*นลืม และจะ ไม'มีใคร 

ทราบ 

เรื่องมีอยู่ว่า เมื่อกราวพระยาเกษฅรร'กษาถึงอนิจกรรมใหม่ ๆ 

ล้าพเล้าไปเยี่ยมและไค้สนทนาก*บคุณหญิง ฅอนหนงขาพเจาถาม 

ท่านว่า เครื่องฅงศพนไค้ร้บอปการะ•ซากใคร ท่านฅอบว่า เช่าเขา 

มา ๆ เขาคิคค่าเช่าอย่างไร ขำพเจาถาม ๆ คเหมือนเดือนละพน 

ท่านฅอบ ฯ ขำพเจำถามต่อไปว่า จะเก็บไว้นานสกเท่าไร ๆ ท่านก 

บอกว่า ย*’งไม่มีกำหนด ๆ ขำพเจำพูดว่า เดือนละพน บี่หนึงกดง 

หมื่นกว่า ค่าไปว่าจำงที่ลหโทษหรือที่เรือนจำบางขวางให้เขาทำ 

ใบหนึ่งก็เพียงหกพ*นหรือหกพ*นเศษ เหนจะถูกกว่าราคาทีเช่าลง 

มาก ๆ ท่านยอนถามว่า แล้วเครื่องต1งและโต๊ะหมู่ล่ะ จะไค้ที่ไหน ๆ 

ก็ฅอบท่านว่า ทีอาคมามถมไป ให้ใครไปเลอกกไค้ ๆ ต่อมา ไม่นาน 

เท่าไร ท่านก็ให้คนไปขอร*บโต๊ะและเครื่องคง ฯ ขาพเจำถามว่า 

เอาไปทำอะไร ก็ไค้ว*บบอกว่าท่านไปจำงให้ลหโทษทำหีบนอก 

พร1งนึ่ฅอนกลางวนเขาจะนำมา ท่านจะเอาหีบและเครื่องค5งที่เช่ามา 

นึ่นกืน และจะใช้หีบที่ทำใหม่นึ่และให้มาขอรบเครื่องฅํ้งไปฅ็งคามที่ 

ไค้พคไว้ๆ ล้าพเล้าไม่ไค้กาดว่า ท่านจะไปสงให้เขาทำรวดเร็ว 

อย่างนะน เพราะที่เจรจาล้นใน'ล้นนึ่น ก็เจรจาในทำนองสนทนาล้น 

ไปฅามเรื่อง จึงมิไค้คระเตรียมสี่งที่ท่านล้องการไว้ล่วงหนา แฅ่ก็ 

ไม่เบ็่นการยากอะไร เพราะทุกสงทุกอย่างก็มีพอให้เลือกไค้ จึงให้ 

ผ้ที่มาน8นเลือกเอาไปตามประสงค์ ตอนนึ่เบ็นเรื่องที่บานของท่าน 

แต่พอพระราชทานเพลิงเสร็จ ท่านให้กนนำหีบนอก (หีบประกอบ) 



นนมๆมอบถวายวก ฅอนนกนอนอาจุไม่แปลก แคขาพเจากเหน 

เบนเรองแปลก เพราะก่งแก่ไหนแก่ไรมา ที่ว"คบรมนิวาสไม่เกยมี 

หีบประกอบหรือหีบนอกเช่นนิ ถามีพระถึงมรณภาพหรืออบาสิกา 

ถึงแก่กรรม ก็ก่องใปเช่าที่วกซึงมีเมรหรือสุสานเหมีอนกํน เพี่งจุะ 

ไค้จุ ะมกบเขากกรงนิเบนรายแรก จึงร้สึกโล่งใจุและเบาใจุเบนอํน 

มาก และก็อคทีจุะโมทนาสาธกๅรในกกลเจุฅนาและเมฅคาอารีที่ไค้ 

รบน้เสียมิไค้ นิก็เบนสีงทีให้เห็นเบนเรื่องแปลกอีกเรื่องหนึ่ง ซึ่ง 

เบนเรืองทีบาน แก่ก็น่าโอนเขาเบนเรื่องวกควย กวามจุริงใจุหรือ 

กวามรู้สึกในใจุ เกยนึกอยู่เสมอว่า “อบาสิกาเช่นน ช่างดเสยนิ 

กระไร ” แค่ทีานเบนผู้ใหญ่จุะออกปากก็เกรง จึงเบนแก่เก็บ 

เงียบไว้ในใจ และแสคงความน'’บถือและยำเกรงใน^านะที่ท่านเบน 

วุฑฌบกคลคลอคมา. 

พระธรรมดิลก 

วัดบรมนิวาล 

๒ กุมเทพันธ ๒๕0๗ 





คุณหกํแแช่ม เกษตรริกษา 

ชาตะ พ.ศ. ๒๔๓® 

มรณะ พ.ศ. ๒๕0๖ 





ประว'ต 

คุณหญิงเกษตรริกษา (แช่ม โปษะกฤษณะ) เกิดที่ริงหวด 

รินทบรี เมื่อเดือนมกรากม พ.ศ. ๒๔๓® ใด้ทำการสมรสกบ 

พระยาเกษตรริกษา (เมื่อยิงไม่ไค้ริบพระราชทานบรรดาศ*กด) 

เมือ พ.ศ. ๒๔๔๗ มีบฅรธิคา ๘ กน 

๑. น.ส. บรรจง โปษะกฤษณะ 

๒. นายเกษม โปษะกฤษณะ 

๓. ศาสตราจารย์ อุคม โปษะกฤษณะ ป.ม.ท.ช. 

๔. พล. ร.ต. สนิท โปษะกฤษณะ ป.ม.ท.ช. 

๕. นางสาวประชุม โปษะกฤษณะ (ถึงแก่กรรม) 

๖. นางชชีพ ริฌนคิริโรจน์ 

๗. พ.ค. หญิง ช่องมาศ บุญคิริ 

๘. นางชวนชม ประวาหะนาวิน 

ชีวิตสมรสของพระยาเกษฅรรักษาและคุณหญิง เบ็นชีวิฅที่ 

นบว่าราบรื่น มืกวามสุข ค่อย ๆ เจริญขั้นมาตามลำคบ ไม่มืสีงไค 

มากคกนกวามฟิช •นช'วิตคชองทานทงฟิยิง เบนเวลานานกง ๕๔ บ 

คุณหญิงถึงแก่กรรมควยโรกห์ว่ใจ'วาย เมื่อรินอาทิตย์ ที่ ๒๘ 

กรกฏิากม พ.ศ. ๒๕๐๖ รวมอายุไค ๗๕ บ 



สาเนา 

ท ๓๓/ผรส. กองบ'ญชาการกองท,พบูรพา 

๑๔ มนากม ๒๔๘๔ 

เรอง ชมเชยการปฎิบติงานของหน่วยอาสากาชาดชดทึ ๒ 

จาก แม่ท'พบรพา 

ถง ผู้อำนวยการกองอาสากาชาด 

ดวยคามที่กองอาสากาชาดไค้จุดส่งหน่วยอาสากาชาดแผนกการ 

เลียงชุดที ๒ มีจำนวน ๒® คน โดยมืคณหญิงเกษฅรริกษา เบี่น 

หวหน่า และนางสาวบรรจุง โปษะกๆษณะ เบี่นผ้ช่วย ควบคุม 

มาร่วมปฏิบัติงานในหน่าที่การเลยงทหารบ่1วยเจุ๊บฅามกำขอริองของ 

กองทีพบูรพาน1น ผลที่หน่วยอาสากาชาดชุคน้ปฏิบัติ ปรากฏว่าได้ 

ปฏิบัติหน่าที่น่วยกวามเหนื่อยยากนื่ให้สำเร็จุลงไค้โดยกวามเรียบริอย 

โดยมิไค้คำนึงถึงความลำบากแม้แด่ประการใด ท1งนื่แสดงให้เห็นว่า 

หน่วยอาสากาชาดน5นเบ็นองก์การอนหนึ่งที่ไค้ร่วมมือช่วยเหลือทำ 

ประโยชน์แก'ประเทศชาติในยามซึ่งน่องผจุญก*บศัฅรูน่วยกวามลำบาก 

ยากแน่นให้บรรลุผลสำเร็จุลงไค้เบนอย่างฒง 

น่วยเหฅุนื่ คณะทหารในกองทัพบูรพาจุะเน่นเสียซึ่งดวาม 

ขอบคุณในการเสียสละของบรรดาสฅรีด่าง ๆ ในหน่วยอาสากาชาดนื่ 

เสียมิไค้เลย 



ดุณหญิงแช่ม เกษตรรกษา 

ในเครองแบบอาสากาชาด 





คุณหญิงแช่ม เกษตรรํมหา 

อาสากาชาด ขณะไปปฎบติการ ณ รํฒนานคร 

1^.กิ1®๔๘๔ 





ฉะนน ขอให้ทางกองอำนวยการกองอาสากาซาคช่วยประกาศ 

ให้อาสากาชาดทุกท่าน เฉพาะอย่างยงสำหรํบชดซึ่งไค้มาร่วมปฏิบัติ 

งานในคราวนั้ให้ทราบโดยทิวทินว่า บรรดาทหารในกองทิพนรพา 

ขอแสดงกวามขอบกณเบ็1นอย่างขึง. 

ขอแสดงความนํบัถออย่างสูง 

(ลงนาม) ฆ?ใ}พนเป็ก พโห!!โอร 

( หลวาพรห}!โยธ ) 

สำเนาอ้นถกฅอง. 



อาลยคุณแม่ 
คุไIIแ^ขา 

น*บดี๋งํ้แฅ่วํนที่คณแม่จากลูกๆ ไป ไค้มีท่านผู้มีเมตตาวิฅ 

ไค้กรณามาบำเพ็ญกศลให้คณแม่ ท1งย้งไค้สละกำลงกาย กำลงทรพย 

ช่วยเหลือฅลอคมา ลก ๆ ทกกนขอกราบขอบพระคุณทุก ๆ ท่าน 

ควยความสำนึกในบุญกณอยู่เสมอ 

ในโอกาสที่จะไค้ประชมเพลิงคุณแม่ ก็ไค้มีท่านผู้มีเมตตา 

ไค้แสคงความปรารถนาคี ร*บช่วยเหลือ พรอมท8งจะไค้มาร่วมให้ 

เกียรติในว'นประชมเพลิงคณแม่ควย ฉะน1น หากมีสื่งใดบกพร่อง 

ลูก ๆ ทุกกนขอประทานอภยไว้,ในที่นั้คำย 

สกไม่นึกว่า คณแม่จะจากสกไปในเวลาที่คุณแม่สบายดี เมื่อ 

ว*นเสาร์ สก ๆ หลาน ๆ ไปเยี่ยม คณแม่ย้ง์นึงคุยร่าเริงแจ่มใส 

ร'บประทานอาหารไค้ และหมอก็ไค้ตรวจหำใจ ก็ไม่ผิคปกติ แต่ 

พอร'งเช่าคณแม่ก็จากลูกไป ซึ่งในตอนดึกคืนน1น คณแม่ไค้ปลุก 

ผ้ที่นอนอย่ดำยให้เตรียมของใส่บาตร ซึงคุณแม่ทำเบ็1นประจำทกวน 

และกณแม่ก็หลบต่อไป เมื่อประมาณ ๖.00 น. ผู้ร*บใช้ไค้เตรียม 

ของใส่บาตรเสร็จ จึงไปปลกคุณแม่เพือล่างหนำ และจบของที่จะ 

ใส่บาตร ก็พบว่าคุณแม่ไค้จากไปเสียแสำ 

เมื่อทางโรงพยาบาลโทร. มาบอกว่า ให้ลูกทุกกนรีบไป 

โรงพยาบาลเดี๋ยวนึ เพราะคุณแม่ไม่สบายมากลกก็ยิงไม่นึก เพราะ 

กณแม่เคยเบน แต่กแก้ไขไค้ทุกครง แต่ทุกคนก็รีบไปท้นที่ เมื่อ 



ไปถึงเหนกณแม่นอนหล'บฅา หน้าตาไม่มีร้วรอยว่าคุณแม่เจบบ่วย 

หรึอไค้ร*บการทรมานอย่างใดเลย เหมือนคุณแม่นอนหลบ ลูกเขาไป 

กราบที่หน้าอกและกอดคณแม่ไว้ คำกณแม่ย'งอ่อนอุ่นอยู่แต่คุณแม่ 

ได้จากลูกไปจริง ๆ 

คุณแม่ของลูกเบึนคนเข็มแข็ง ขยน อดทน ไมยอทอคอ 

ความยากลำบากใดๆ ท1งสน เบนคนพูดตรงไปตรงมา ไม่คกแต่ง 

ให้เพราะหวานจนเกินความจริง กน้าหาญ อบรมสำสอนให้ลูก 

รำใคร่สามำศึปรองคองก*น ให้เบ็1นคนซื่อฅรง ไม่ให้ใช้จ่ายสุรุ่ย 

สร่าย จะลำบากเมื่อภายหน้ง เพราะฉะน้นกณแม่จึงไม่ไค้รบความ 

เดือดรำนจากลกๆ เลย และในการที่ลกๆของคณแม่มีความสุข 

และเจริญร1งเรืองอย่ทกวนนั้ก็เพราะมีแม่ที่คี 

คณแม่สมำรเบนอาสากาชาด เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๔ สงกราม 

อินโดจีน ทางกองอาสากาชาดน้องการจะส่งอาสากาชาดแผนกเลึยง 

อาหารไปประกอบอาหารเพื่อเลยงทหารซึ่งประจำการอยู่ ณ ชายแคน 

ที่ว้ฌนานคร คณแม่ร*บอาสาคำยกวามเค็มใจ และต่องการจะให้ 

ลกไปต่วย สกก็ย*งอาอั้งอยู่ คุณแม่กลบพูดว่า แม่ตกลงไป ซึ่ง 

ขณะน้นกำลงสงคราม พรางไฟ มีเรือบินของผ่ายขาศึกบินผ่านไปมา 

คุณแม่ได้ปลอบลูกว่า เมื่อจะฅายอยู่ที่ไหนก็น้องตาย เมื่อจะตาย 

อย่างมีเกียรติเช่นนก็เบึนการสมควร เราไปกรงนีเพื่อประเทศชาติ 

ลกจึงน้ดสินใจลาโรงเรียนชำคราว 

๑. เพื่อไปปฏิบัติราชกาวในยามที่ชาติดองการ 

๒. เพื่อได้อย่ใกล้ชิดคุณแม่ยามทุกข์ยาก และในระ 

พ'1 

หวาง 

อินฅราย 



การไปกร8งนเบันการลำบากที่งร่างกายและจิตใจ เพราะตอง 

ไปอยู่ในทกนดาร และอินตราย ต้องอดทนต่อสู้ ไม่ทราบว่าซะเบน 

อย่างไร แค่คุณแม่กงสนกสนาน ไม่มีความวิตกกลำเกรงภยอนตรา?-! 

อย่างใดเลข ที่งใจปฏิบัติหนำทีดำยความเต็มใจ จึงทำให้ทุกกน 

อบอุ่นไม่กลำสึงใด 

แม้แค่ระหว่างคณแม่บัวยอย่ ลก ๆ เบนทุกข์เกรงว่าคุณแม่ 

จะจากไป คณแม่ยํงบอกว่า เกิดมาแลํวก็ต้องตาย ไม่ต้องกลวตา?-) 

ควรจะกลำบาปกรรม อย่าทำสี่งใดที่จะเบนบาปกรรม ตายไปจะได้ 

เบันสุข 

ในการบัวยหนำของคณแม่ครํ้งแรกน1น เดชะบุญกุศลของ 

คณแม่ ที่ได้มีลูกชายเบ็1นนายแพทย์ จึงสามารถแก้ไขอาการหนำ 

ไว้ไค้ท*นทีวงที ประกอบก*บในโรงพยาบาลสมเด็จพระบันเกลา 

มีเครื่องใช้,ที่'จำเบ็1นอยู่พรอม ที่งย์งได้เอาใจใส่ดแลรำษาพยาบาล 

คำยฅนเองอย่างใกล้ชิดตลอดมา โดยมีนองหมอประกองเบ็นผู้ 

ช่วยเหลือควย 

ส่วนนำงหมออดม ผู้เบ็!นกำล*งใจของคณแม่ก็ไค้เอาใจใส่อย่าง 

ใกล้ชิด และได้เชิญนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมาช่วยตรวจอยู่เสมอ 

ส่วนลก ลกเขย และลูกสะใภ้ และหลาน ค่างก็ได้เบ็นอปกรณ์ 

ช่วยเหลือทกวิถีทางเพื่อให้คุณแม่ได้รบความสุข ตลอดเวลาที่คุณแม่ 

บัวยอย่เบันเวลาประมาณ ๒ บักว่า ซึ่งคุณแม่ก็ได้ทราบและขอบใจ 

อย่เสมอ 



ขอขอบพระคุณท่านนายแพทย์และพยาบาลทกท่าน ที่ไค้มีส่วน 

ช่วยฅรวจร่างกาย ช่วยรกษา ช่วยพยาบาล และท่านเจ้าพระคุณ 

ท่านผู้มีเกียรติ และญาติมิตร ท1งผู้ที่อยู่ใกล้ชิด ที่ไค้มีไมตรีจิตแสดง 

ความห่วงใย และมาเบี่นกำลงใจให้แก่ลก คุ 

เมื่อเขาวยชรานคุณแม่หมคห่วง หมคก่งวล คุณแม่,จึงฅํงํ้หนำ 

ฅงใจทำบุญ ไม่ว่าจะมีใกรมาบอกบญสี่งใด คุณแม่ก่อ์งทำที่งสั้น 

ตามมากตามน้อย ไค้ส่งเงินไปสร่างที่พํกสำหร่บผู้ที่จะไปบำเพ็ญกุศล 

ทีลำปางเบ็่นเงิน ©0,000 บาท คุณแม่เบ็!นคนม่ธย้สํถ์ แค่เมื่อ 

พุดถึงการทำบญแล,ว ถาพอใจก็ทำมาก ถ้าศร’ทธาน้อยก็ทำน้อย 
ข 1 V 0 '^๘ 

แฅฅองทาเสมอเมอมกนมาบอกบุญ 

ลูกเชื่อเหลือเกินว่า คุณแม่ก่องจากไปอย่างมีกวามสข คุณแม่ 

จากไปโดยไม่รบกวนใคร จากไปก่วยความสงบ จากไปที่งที่จิตใจ 

ของคุณแม่ใผึอยู่ในการบุญกุศล สวรรค์จะมีจริงหรือไม่น้น ไม่มี 

ใครทราบไค้ แด่ทุกกนก็เชื่อว่ามี สวรรค์ และสมมุติว่ามี คุณแม่ 

ของลูกก่องไปสู่สวรรค์ ตามกวามปรารถนาของกณแม่ 

ขออำนาจกุศลผลบุญ ที่คุณแม่ไค้บำเพ็ญไว้ขณะที่มีชีวิตอยู่ 

และการบำเพ็ญกุศลท์กษิณานุปทานของบรรดาท่านที่มีจิตเมตตาและ 

ของลก ๆ จงเบึนบารมีคลบนดาลให้ควงวิญญาณของคุญแม่ ไค้สิง 

สถิตในทิพย์วิมาน และประสบความเกษมสำราญในสไ)ปรายภพ 

ฅลอกไป. 

ลูกของคุณแม่ 

บรรจง โปษะกสุษณะ 



* แม่ชาแม่ลุกแน่แก่ใป็นแ 

วาแมรกลูกอยู เมรูหาย 

ขอก'วามขางบนนีขาพเ'า}าไค้เกยอานมานานแลว แฅยงไม 

ซั้งใจเท่าไรนก เพราะขณะน์นขาพเจาเพงพนชวคนกเรยนใหม ๆ 

บคน้ขำพเจาร้สึกคื่มคำในถอยคำของท่านกรูเทพ1ผู้ป'ระพนธวา คุก 

ฅวอกษรทท่านบรรจงเขยนไว้นนไคสอคแทรกกวามรูสกไวอยางแท 

จริงหาที่เปรยบมิไค้ ทงนกเพราะขาพเจาไคประวกบในนาใวขลง 

แม่บงเกคเกลาของขาพเจาเอง มิใชวาเพราะทานลวงลบไปแลวก 

จะมาสรรเสริญเกียรค้กณกหาไม่ แค่เพราะกวามมนำใวอนบ่ระเส 

ของท่านที่มีค่อขาพเจานนประท่บใวขาพเวาอยู่มิรู้ลม 

ขาพเจาเองร้สึกว่าฅนเบ่นลูกทมิใค้นากวามบ่ลา1-1บ่ลมใจมาลู 

พ่อแม่และ'วงศ์คระกลสมกบเป่นลูกชายก,แโค นอกจากไค้บวชเรยน 

สนองพระคุณพ่อแม่ แค่ก็ยงมีโชกคีที่นองชายกู่ใวที่งสองของ 

ขาพเจาไค้กระทำหนำที่อย่างคยิง เบนทเชิคหนาชูคาวงกคระกลสมใว 

พ่อแม่ ขท่พเจาไค้เผ้ามองคุเขาคํว่ยกวามบ่ลาบบ่ลมใวและขอให้นอง 

ทั้งสองจงเจริญยี่งๆ ขนไป (ที่ขาพเจ2าใช้กำว่า44 กู่ใว’’ ก็เพราะ 

เราทั้งสามเบ่นลกชายสามใบเลาวนนอง ๆ เรียกว่า พี่ใหญ่ พี่กลาง 

และพี่เล็ก เราสนิทสนมกนมาก ขาพเจาแท่งงาใVแองทงสองกเบน 

เพี่อนเจาบ่าว ภรรยาของขท่พเว่าก็เบ่นเพอนร่วมร่นกบนองคงสอง) 

ทั้งแค่นอยกุมใหญ่ในกวามปกกรองของพ่อแม่ เรา'ไค้รบ่การอบรม 

อย่างเคียวกํน ท่าอะไรคองท่าทั้วยก่น แม่อบรมให้เราท่างานบาน 



ทกอย่างทผู้ชายจะทำได้ ส่วนพี่และน์องหญิงข้น ก็ผึ1กงานของผู้หญิง 

พ่อและแม่เบนคนเจำระเบียบประเพณี จึงให้เราทงสามเดินไปโรง- 

เรียน ในเมื่อผ้หญิงขนรถ จนบางคราวข้าพเข้านึกข้อยใจว่าแม่ไม่ร*ก 

หารู้ไม่ว่า แม่ได้ปทางไว้ควยกลีบกหลาบ แฅ่ฅองให้ม่านหนามไป 

ก่อน แม่ผีกให้เราลกผู้ชายอดทน ซึ่งข้อนึเองทำให้ลูก ๆ ได้ผ่า 

อปสรรกนำความชื่นใจมาส่พ่อแม่ 

ข้าพเข้าจะเบนใครในสายฅาของคนอื่นก็ฅาม แฅ่ก็ย'งเบน 

‘'พ่อแคง” ของแม่ฅลอคเวลา แม่ย*งกงเรียกข้าพเข้าว่า “พ่อแคง” 

จนแม่จากข้าพเข้าไป และคเหมือนชาตาชีวิฅของข้าพเข้าจะเบึนใจให้ 

ขาพเข้าเบน “พ่อแดง” ของแม่เสียจริง ๆ จึงบงเอิญให้ชาพเข้าฅอง 

กลบมา เบึนลกทีไม่ร้จกโตของแม่ ทํงๆ ทีขาพเจามลูกแลว ถึง 

๔ คน คือเมื่อข้าพเข้าลไ)บวยลงเมือ @๒ บื่ทีแลวมาไม่สามารถจะ 

ทำงานต่อไปได้ ภรรยาของข้าพเข้าข้องออกไปทำงานนอกข้านเพื่อ 

ข้าพเข้าและลกๆ แม่เวียนมาดูแลข้าพเข้าอยู่เสมอ ส่วนลูกชาย 

คนเล็กซึ่งอายราว ๏ ขวบ พี่สาวกนเคียวของข้าพเข้าก็รํบไปเลั้ยงดูให้ 

ข้าพเข้าย'งกิคถึงกำพรำสอนของแม่อยู่เสมอว่าให้ลูก ๆ รกข้น ช่วย 

เหลือข้น ข้วยการอบรมอย่างดีชองแม่ เราพี่นองทง ๘ กนจึงเบ็!น 

พี่ข้องข้วอย่างที่ใคร ๆ พาข้นกล่าวถึง แม้กระทงชนหลานของแม่ทง 

หลานย่าหลานยายก็มืความรว้าใกร1กนเ,บนย์นํดี แม่จึงมีความสุขเมือ 

อย่ท่ามกลางลูกหลาน ข้าพเข้ากข้ากล่าวได้ว่า ข้าพเข้ามีชีวิตอยู่ได้ 

อย่างสบายมาจนทกวนนึกเพร'1ะมี พ่อ แม่ พี และข้อง เมย และลูก 

ที่ดิ ที่ร*,กและห่วงใยข้าพเข้า ซงจะหากวามสฃเช่นนในกรอบกรวใค 

ได้ยากข้า 



ฃาพเร้ายิงจำว*นและเวลาที่ขํ■'เพเร้าไปเยี่ยมแม่ที่โรงพยาบาล 

แม่จำวนทีลูก ๆ ผล'ดก*นไปเยี่ยมไต้ว่าใกรไปว่นไหน สำหรบขำพเรา 

และลูกเมียนไเไปคอนเย็นวนศุกร์ แม่จะด้องไห้ข้าพเจ้ากินข้าวด้วย 

เสมอ จนต่อมาก็เลยยกกรอบครำไปกินที่โรงพยาบาล แม่พอใจที 

ลูกหลานไปกินขำวด้วย ถ้าอาหารสิงไหนที ก็ชั้ชวนให้ ''พ่อแคง" 

รบประทาน แม่จะรอกอยไม่ยอมร*บประทานอาหารก่อน ถาถึง 

กำหนกวนที่พวกเราไป ถ้าเราไปว'นอื่นก็จะต่อว่าไม่โทรศ*พาามา 

ก่อนจะไต้รอกินขาวควย ที่งๆที่แม่เองก็ไม'สบายอย่ แม่กอยเผา 

ถามขาพเจาเสมอเกรงว่า "ไม่สบายหรือเปล่า" ถ้าขำพเร้าไม่แจ่มไส 

แม่ยำเบนห่วงใยลูกคลอคเวลา 

มีผู้กล่าวว่า " แม่รำลูกเสมอไม่ว่าแม่ลูกน*นจะอยู่ใน1ฐานะใด 

สภาพใค" "แม่มีแด้การให้อภ้ย์ในเมื่อลูกผิก" "แม่มีแด้ความรำ 

ที่ทุ่มเทให้ลูกโดยไม่หวงผลตอบแทน” ข้อความเหล่านึ่เบนกวามจริง 

ทุกประการ สำหร*บแม่ของข้าพเจ้า เมื่อขำพเจ้าหงกหงิกใจเพราะ 

ความเจ็บบ่วย แม่ก็'ไม่ถือโกรธ แม่กล*บรำและห่วงใยข้าพเจ้ามาก 

ข้าพเจ้ายงจ้ากำที่ลูกเล่าให้พงว่า เมอเพื่อนของท่านมาเยี่ยมเยียน 

กุยกนที่บ่าน แลวก็ชมว่าแม่มีบุญมาก มีลูกทีทกกน แม่ก็ยี่มร*บ 

ด้วยความภาคภูมิใจยำเสริมด้ายว่า 'บ่..ถ้าพ่อแดงเขาไม่เจ็บไม่ไข้ 

บ่านน้กงได้เบนใหญ่เบนโคกบเขาเหมือนก่น เขาเรียนเก่ง แก่วก็ 

มีมานะตงแค่เล็ก เมื่ออยู่จุฬา ฯ อุคส่าห์อคขนมเอาเงินส่งไปนอก 

เรียนทางไปรษณีย์และออกค่าหน่งิสือเองไม่ยอมบอกแม่เลย จนวน 

หนึ่งเขาไม่อยู่ ทางเมืองนอกส่งบิลมาเก็บเงินที่บ้าน จงไต้ร้ก*นฃั้น 
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มือเทาเย็น หล*งจากเคินไปส้วม เนื่องจากท้องเคินเพียง ๒-๓ กร*ง 

หล*งรากที่ได้ตรวจห*วใจและปอคแล้ว พบว่าหิวใจเฅนเบนปกติ แต่ 

ได้ยินเสียงด*,งผิดปกติที'ปอคฅอนล่างเพียงเล็กนอย เขาใจว่าเทียวกบ 

หิวใจมากกว่าอย่างอื่น จึงนำคิวไปพ*กรกษาฅวที่โรงพยาบาลสมเด็จ 

เมื่อไปอย่โรงพยาบาล พระบนเกลา เมอ ๒๘ มกราคม ๒๕๐๔ 

ได้ประมาณ ๓ วนก็เกิดอาการคิวเย็น เบ็่นลมเหงื่อออกมาก ชีพจร 

ฅรวจคิวยเครื่องตรวจหิวใจ พบเบ็่นแผลที่หำใจ เร็ว หลงจาก 

คณแม่ไม่ไค้สติไป ๓ ว*นก็พื่น และอยู่ในโรงพยาบาลจนถึง ๒๔ 

พฤษภาคม ๒๕๐๔ คณแม่หายแล่วก็พอเดินไปไหนมาไหนในบาน 

ได้ แต่พอเหนื่อยเขาก็มีอาการเหนื่อยหอบ จึงไค้ไปอยู่ที่โรงพยาบาล 

รวมทงสั้น ๖ คร1ง กรงสคทำยก่อนถึงแก่กรรม ๒-๓ ว*น คณแม่ 

ก็สบายดี พคคยกบลกหลานทีไปเขียมควยความร่าเริงและสดใส 

แม้แต่ในคืนก่อนที่กุณแม่จะจากไป คุณแม่ก็ยํงพูคคยอยู่จนคึกจึงได้ 

นอนและจากนื่นท่านก็จากพวกเราไปอย่างสงบโดยไม่มีวนกล่บ ใน 

เช่า'ว*นที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๐๖ โดยที่ไม่มีโอกาสจะได้ร*กษาท่าน 

เพราะในฅอนเช่ามืดเมื่อเด็กเขํว่ไปจะปฏิบัติท่าน พบว่าท่านถึง 

แก'กรรมเสียแล่ว 

โดยปกติคุณแม่เบ็1นกนแข็งแรง ชอบเดินทางไปเที่ยวตาม 

จงห'ว*ดต่าง ๆ ก*บเพื่อนรุ่นราวกราวเคียวก*น กณแม่เบ็นกนใจบุญ 



สุนทาน ชอบทำบุญแก่วํดและโรงพยาบาลเสมอ อาทิ เช่น บำรุง 

โรงพยาบาลจ่งหว*คชลบุรี บำรุงห่อง'พิเศษ โรงพยาบาลสมเด็จพระ- 

บนเกลา กรมแพทย์ทหารเรือ ๒๐,๐ 0๐ บาท 

ก่อนคณแม่บํวยเบี่นโรคหำใจศรงนึ่ประมาณ ๒- ๓ บื่ ไค้ 

สรางบานเล็ก บุ ชั้นในบริเวณวคอโศการามเบนที่พกเพือถือศีล 

และทำจิตใจให้สงบ คำยศร้ทธาในพระพทธศาสนาและเลื่อมใส 

ศรทธาในพระคุณเจ่า เจ่าคณพระวิสทธิธรรมรำสีกมภีรเมธาจารย 

หลงจากที่คุณแม่มาเจ็บอยู่ที่โรงพยาบาล ไม่สามารถจะไปใช้สถานที 

น์นได้ จึงใต้บริจาคบานนั้แก่-ว*ค เพื่อเบ็่นที่พำนำแก่!และผู้ทีมา 

ถือศีลต่อไป นับว่าท่านไค้บำเพ็ญประโยชน์ในคานบำรุงพระพุทธ 

ศาสนาอีกทางหนึ่ง 

ในสนัยเมื่อพวกลก บุ ย*งเล็กและอยู่ในว',ยศึกษา คุณแม่ไค้ 

พยายามให้ลกทกกนขย*,นข*นแข็งในการงานและในการศึกษาเล่าเรียน 

ทุกเช่ากณแม'จะดแลให้ลกทุกคนตื่นแต่เช่าตูหนังสือ และทำกิจวฅร 

ประจำวไแสียก่อนจึงให้ไปโรงเรียน ท่านเบ็๋นคนชอบทำอาหาร 

คาวหวาน และพยายามผึ1กให้ลกทุทคนช่วยในการประกอบอาหารนี 

คำย นับว่าท่านไค้ให้การศึกษาในเรื่องการบ้านการเรือนแก่พวก 

ลก ๆเบนอย่างดี ซึ่งสี่งเหล่านึ่ลำนเบ็่นประโยชน์ทง็ในราชการและ 

ส่วนฅำเบึนอย่างยี่ง 

ดำ นึ่น เพราะคณแม่เบ็นคนใจบญสนทานมาแดใ,ห1นแต่ไร 

ในเช้านัใแพระจึงนำอาหารกาวหวานไปถวายพระที่วัด และทุกเช่าก็จะ 

ใส่บาตรทกวน จึงมีพระสงฆ์ไปมาหาลู่คุณพ่อและคุณแม่อยู่เสมอ 



เหล่านั้เบึนสี่งโน์มให้จิตใจลูก ๆ เบ็1นกนประพฤติดีอยู่ในโอวาท 

ทกกน นบว่าคณแม่ไค้ทำประโยชน์ให้แก่พวกลุกทุกคน ในการ 

ทื่อบรมให้พวกลก ๆ ประพฤติฅนอย่ในทำนองคลองธรรม บำเพ็ญ 

ตนให้เบนประโยชน์ฅ่อผ้อื่นอย่เสมอ ท่านพยายามให้ลุก ๆ 

กวรชยินทำงานแล! 

ข ข 1 

ระลกอยูเสมอวา ทุกกนไม่ใช่คนรำรวย ฑแ-ปบ^ แเป เ^แ^- 

คหมมัสือเพื่อจะสอบไล่ให้ไค้ เมื่อสอบไล่ไค้คุณพ่อคุณแม่จะไค้ค้ใจ 

ท่าน ไค้ อบรม สั่ง สอน ลกให้อย่ ใน โอวาท รู้จก ทำ การ งาน 

ร็บผิคชอบในงานที่ไค้รํบมอบหมายไป ท่านให้ทำงานบานทุกชนิค 

เบน และให้ทำงานทกอย่างไค้โคยไม่หยิบโหย่ง รู้จกเคารพ 

เชื่อพี่งผ้ใหญ่ พี่ บา นา อา ทุกกน สำหรบลูกหญิงก็พยายาม 

ให้อย่ในกรอบประเพณี ไม่ปล่อยจนเกินไป หรอกกเกนไป 

ในระยะหลำที่ท่านบ่1วยค้วยโรกห้วใจ ท่านเดินทางไปเที่ยว 

ไกลไม่ไค้ก็เพียงนงรถยนฅเล่นในคอนเย็นบาง และใส่บาฅรเบน 

จ 
I ^ 

แล กิจว่ฅร ทก ๆ กันมีลกหลานมาเยี่ยมท่านก็รู้สึกเบิกบาน,ใ 

ชอบพงเทศน์ทางวิทยุเสมอทุกว่นพระ เมื่อคุณแม่เข้าไปบวย 

โรงพยาบาลกรงไร ก็ปรารภเสมอว่า ถึงแม้จะคายก็ขอให้ไปตาย 

ทื่บำนเถิด อยากอย่ทื่บานนาน ๆ เมือเบนคงนี หลงจากทีท่าน 

ถึงแก่อสัญกรรมแล้ว ท่านก็ควรมาอยู่ทื่บำนของท่านอีกให้นาน 

เท่าที่ท่านปรารถนา และตลอดเวลา๖-๗เดือนน์ บรรดาท่านผู้ใหญ่ 

ฌาฅิ มิตรสหายผล*คเปลี่ยนกันมาเบนเข้าภาพในงานสวดอภิธรรม 

ทกวไแสาร์ตลอดมามิได้ชาด ในว*,นเสาร์ลุกหลา'นก็ได้มาสังคมกันอยู่ 

ตลอดเวลา ทำให้เรารู้สึกเหมือนว่าคุณแม่ยํงกงอยู่กับพวกเราอยู่ 



ในโอกาสทีจะทำบญฌาปนกิจศพคุณแม่ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 

๒๕๐๗ นีนน ทำให้ลกทุกกนกิดว่า คณแม่ย็งห่างพวกลกหลาน 

ไปไกลเขาทุกที แค่อย่างไรก็คามพาะคณที่คณแม่ได้อบรมส่งสอน 

ให้ลูก ๆ ได้ประพฤติปฏิบัติอย่ทกวันน้ คงเบนแบบฉบับที'ดีที่จะ 

ส*งสอนหลาน ๆ ให้เบนผู้ประพฤติดีค่อไป กำส่งสอนของกณแม่ 

วังคงได้ยินวัองอยู่ในหของพวกสก ๆ ซึงทำให้เราติคเสมอว่า คุณแม่ 

ยงกงอย่วับพวกเรา แม้แค่ร่างของท่านจะไม่อยู่แลวก็ฅาม. 

พล ร.ต. ลนิท โปษะกแษณะ 
X 



“คณแม่ขา” 
เมื่อบ่ายว*,นเสาร์ ที่ ๒๗ กรกฎากม ๒๕0๖ ลูกและหลาน ๆ 

ไค้ไปเยี่ยมกณแม่ฅามปกติ ลกก็เห็นกณแม่แจ่มใสเบ่นปกติดี ลูก 

เสียอีกบ่นปวดศีรษะ คณแม่ก็ยำเบ้นก*งวลให้หมอตรวจ และพูดกบ 

ลกว่า “ว*'แนวไแสาร์เขาคงไม่มากระมง แม่ก็แขนขค ๆ เหมือนกน,’ 

พกย*,งไม่ท*นขากกำ คุณหมอก็ห้วกระเปาเครองตรวจมาพอดี คุณแม่ 

ก็รีบรายงานคุณหมอท*นที ว่า ลูกปวดศีรษะ คุณหมอตรวจและ 

สอบถามอาการสกเสร็จแล้ว ไม่เบ่นอะไรมาก คุณแม่ก็ไม่เห็นถาม 

เรืองแขนกณแม่ ลกก็เลยกิองถามแทน คุณหมอตรวจตูหว Iจ แขน 

ของคุณแม่ก็เห็นว่าปกติเรียบรอยกทกอย่าง ลูกยงเรียนคุณแม่ว่า 

ล้าคณแม่หายปกติดี คุณแม่จะกลบบ้านก็ไก้แลว 

แต่ กณแม่ขา ทำไมคุณแม่จึงจากลกไปเร็วเช่นน เชาว*นอาทิตย์ 

ลูกกำล*,งหล*บสนิท เสียงคบประตูบ้องนอนกล้าย ๆ ผน แต่พอรู้สึก 

ตำว่าไม่ใช่ผน ลกก็ใจหายวาบ เหมือนมีอะไรมาทำให้กิคไปว่า 

คณแม่ ! คล้าย ๆ ก*,บเมื่อเกิดก*บ่พี่หญิง กว่าลูกจะกงสติได้ก็หลาย 

นาที เสียงประฅก็รำก*,งไม่ขากระยะ พอลูกไค้สติเบื่ดประตูออกไป 

ก็ได้ร*บ่พ้ง ว่า “กณแม่ ไม่สบายมาก,’ ใจลูกค่อยดีขั้นอีกนิด ลูก 

รีบแต่งกำออกจากบ้านไปท*นที แต่อนิจจา คุณแม่หลบไปเฉย ๆ 

หล*บ่แล้วไม่ตื่นอีก สมใจเล่าให้ลูกพี่งว่า “ท่านตื่นมาเมื่อก่อนดี ๕ 

เรียกให้เตรียมของใส่บาตร คนแก่ที่เผ้าคุณแม่อยู่อีกกนหนึ่งก็ฅื่น 

พรีอมคณแม่ และจะเร็มกินคุยกบคุณแม่กามประสากนแก่ แต่สมไจ 

หำมไว้ เพราะเห็นว่าเช้าน*ก จึงให้ท่านนอนต่อไปอีก เมื่อจ*ติของ 



ใส่บาตรแลว รึงไค้,ป่ลกท่านเพื่อให้ท่านซบของเทือนำไปถวายพระ 

แต่พอสมใจรึบฅวคุณแม่ก็ตกใจสดขีด เพราะต่วท่านเย็นผิดปกติ 

จึงรีบโทรศพที่เรียกพี่เล็ก โ ทรศพทไม่?!ด จึงว็งไปตามพี่เล็กๆมาถึง 

ท่านหลบสบายไปฅงแคดี ๕ แล้ว” ก็กงหล่งจากที่ท่านส่งให้เฅรียม 

ของใส่บาตรแลวหลับต่อ คณแม่หนำยม นอนเฉยเหมือนหลับ ผา 

แพรเพลาะไม่เลื่อน ไม่ย่น กงชวพริบตาเคียวลับที่สมใจให้ท่านนอน 

ต่อไป ท่านก็นอนจริง และหลับไปอย่างมีความสุขจริง ๆ 

คณแม่เบ็่นคนไม่กลัวฅาย ท่านสอนเสมอว่า ร้แต์วว่าทุกกน 

ต่องตาย เมื่อเราระรึงตำดีที่สคแล้วพยายามประพฤฅิต่วดีที่สุดแลว 

มีเวลาว่างก็ทำบุญเสีย!ภ้ง ยึคถือทางพระทางเจาไว้ จิคใจก็จะผ่องใส 

ไม่กระวนกระวาย ไม่ต่องกลิว ไม่ต่องหวงแหน ไม่ต่องห่วง คุณแม่ 

จึงไปสบายมาก ลูกทกคนไม่ต่องเห็นใจไม่ต่องมาเผ่าคูอาการ 

ให้เกิดอาล่ยอาวรณ์ ซึ่งเบ็!นเครื่องเศร้าหมอง เบนกิเลสเปล่า ๆ 

และลกคิดว่ากณแม่ยดีธรรมที่สคที่ไม่ต่อ์งให้ลูกมาเห็นใจ เพราะ 

ขาดพ่อกลางลกรก ซึงห่วงใยคุณแม่เบนทีสค เพราะรู้อาการโรค 

ของคุณแม่ดี แต่ต่องจากไปราชการต่างประเทศ ๕ เดือน เมื่อ 

พ่อกลางไม่ได้เห็นใจซึ่งจะเสียนาใจเพราะว่าไม่ไค้อยู่ใกล้คุณแม่ยาม 

เจ็บ ลกทกกนก็ไม่ควรไค้เห็นใจ “แม่” แม้พ่อเล็กซึ่งรกษาพยาบาล 

อย่ก็ไม่ต8องเห็นใจเทมือน ๆ กน 

คุณแม่ขา แม้กณแม่จะอยู่ในปรภพใด ขอคุณแม่จงเบ็!นสุขใน 

ปรภพนน ลูกเผ่าระลึกถึงพระคุณคุณแม่อยู่มํรู้วาย หากคุณแม่เผ่า 

ดลกอยู่ คณแม่ก็คงนึกปลงในลูก แม่น้อยก็คงเบนแม่น้อยทื่ขํ้กลัว 



ขเกียจ ไม่สมำเสมออยู่คลอคกาล รกแม่น้ะร้กหรอกแค่ก็เอาเปรียบ 

แม่อยู่คลอคเวลา ชอบเอากุ้งฝอยตกปลากระพง แม่อยากไค้อะไร 

ก็หาให้บางลืมเสียบาง ?!องเตือนก้น คีแต่แบมือขอสคางก์ไม่รู้จกโค 

ยืมแก้วไม่ใช้ คุณแม่โกรธก็ทวง พอลูกประจบเสียพกเดียวก็ให้ 

ใหม่อีก แต่พ*กหล*ง ๆ นี่ลูกขอไม่ให้แก้ว คณแม่กิคจะทำบุญ 

อย่นเดียว ให้เงินบำรงโรงพยาบาล วดี และสาธารณกกีลอื่น ๆ 

เบ็1นอนมาก แต่ลูกจะไปหาใครที่ไหนคะที่จะร*กให้อภ*ยและห่วงใย 

ลูกเหมือนคณแม่ มีชีวิฅอยู่ก็ค้บเกี่ยวค้นไป พอเก้าใกล้คณแม่ก็พั่ง 

เทศนกณฑ์ใหญ่ “แม่น้อย หม่นแม่ด ๆ กิริยาวาจาช*ดีจะสม่ยใหม่ 

มากเกินไปแลว” “แม่น'ยย แม่ดุๆชกจะใช้เงินเกินไปเสียแก้ว อย่า 

กินอย่าเที่ยวให้ก้นมากน์กซิ เก็บไว้นี่ง ไม่มีใครร้อนากค ใช้โกรม ๆ 

ค้าเกิดอะไรขั้นจะค้องน้งร้องไห้ ลูกๆ น่ะอย่าฅามใจนกนะ ฅวอย่าง 

เห็ นใกล้ ๆ มีแยะ กิริยามารยาทสอน ๆ ไว้มง,’ ลกก็ได้แค่นงหน้า 

เรี่ยไป คุณแม่พคยง์ไม่ทนขาดคำ หลานๆวงโครมครามมาจากไหน 

ไม่ทราบ ถลาเค้ามาเกือบจะน'งบนค้กคณยาย แค้วก็เรีมค้นล่งเด็ก 

รบใช้ให้หานามาดื่ม ลกใจเสียเพราะกค้นหลงย'งไม่ก้นจางไป แค่พอ 

เหลือบฅาดูคุณยาย ก็เห็นสายคาคุณยายชื่นชมต่อการกระทำของ 

หลาน ๆ แค่ควยความจำใจ คุณยายก็เรีมก*ณฑ์ใหม่ก'บหลาม,ต่อไป 

“อะไรกนนี่ จะลุกจะนงให้มนดีๆกนหน่อยไม่ได้หรือ โครมกรามๆ 

เดียวยายคอหกกน ไม่เรียบรอยเสียเลย งานการอะไรพอหยิบพอฉาย 

ไค้ก็ทำเองเสียม,ง จะเบนนายเขาไค้ก็ค้องห*ดีเบ็นกนใช้เขาเสียก็0น 

แม่น้อย ให้ลูกเค้ากร้วม'งหรือเปล่า เอาแค่ปริญญายาวๆอย่างเดียๅ 



ไม่พอนะ อีกหน่อยเถอะ ส่งแม่ครวว่าจะกินแกงล่ม ล่าเขาถามว่า 

ทาไงคะคุณ ใส่กระชายไหมคะ ลกผ"กิชีไหมกะ แล่วจะฅอบเขาว่าไง 

ปะเหมาะก็ไม่ตองกินกนเลย หรือไม่ก็กินแกงล่มใส่กระชายลูกทักชี'' 

หลาน ๆ รองกานทันอู้ไปว่า “หนูชอบกินแกงเนือคุณบาไม่ชอบกิน 

แกงสมค่ะ” คุณยายขนก็*!เนแฅ่ก็ยํงต่อ'ไปอีกฅามระเบียบ “จะเบน 

นายกน จะเบ็๋นผู้ดี ต้องทำงานเบ็น ไม่ใช่เอาแต่ฅะโกนใช้โน่นใช้นี่ 

กิริยาวาจาตองเรียบรีอย” ขณะเดียวกินหลาน ๆ ก็กอคเอวคณยาย 

พงเขา,ใจนี่งไม่เข้า,ใจม่ง ขอสตางค์ไปต้วยเสร็จ พอดีได้เวลา 

เจ๊กไอสกรีมมา คุณยายก็น*งยั้มไป คณยายกวคข*นหลานในเรือง 

กิริยามารยาท เรื่องการใช้คนรีบใช้อยู่เบนประจำ ท่านว่า กนจะ 

เบนนายกนต้องห้คให้เบ็1นงานทกอย่าง หน*กิเอาเบาสู้ เราเบนแล่ว 

ถาเรามีเงินมีทองเราจะไม่ทำก็ไม่เบ็นไร แต่เราล่องทำเบ็่นจึงจะใช้ 

คนเบน ถาเราไม่เบนกนเขาจะดูถกเอา นี่เบ็1นเพียงส่วนน้อยนิดที 

คุณแม่สอนลูก ๆ หลาน ๆ 

คณแม่คะ ล่ากณแม่เผ้ากอยดูเราอยู่ คุณแม่จะเห็นคุณแม่หรือ 

คุณยายกนที่สองแล่วค่ะ เรียนแบบคุณแม่เบเยบเชียวค่ะ ดเหมือนจะ 

หน*กิกว่ากณแม่ไปเสียอีกซิคะ เพราะตามถึงล่วเลยค่ะ ล่ากณยาย 

ที่สองน*งอยู่หนำบ้าน หลาน ๆ จะวี่งตื๋อไปทางหล’งบานทันทีล่ารู้?ฑั 

ว่าได้ทำผิด แต่ไม่พนส’กิทีค่ะ พอลกเห็นหนำลูก ๆ จํอยกล*บมา 

ลกล่องอมยม แล่วทายเถอะค่ะไม่มีผิค คือพีงกณฑ์เทศน์มาจาก 

กณมาแล่ว ลกเบาใจเพราะทังมีคุณบาช่วยลูกอยู่อีกคนหนึ่ง ล่าทัง 

ลกก็ไม่ทราบว่าจะอบรมสกได้คีสกเพียงไหน 



คณแม่ฃา ยามลกทกข์ ไม่ทราบจะหนหนาไปหาใคร ทจะ 

เห็นใจ และจะใจแข็งพอที่จะห้บพ’งกวามทุกข์ของลูกไค้เท่าคุถเแม่ 

โดยไม่ฅีโพยตีพายตามลกหรืออ่อนแอคามลก ถ้าลูกมีทุกขคุณแม่จะ 

รบพงทกข์ของฺลกถ้วยอาการสงบนี่ง แม้คุณแม่จะเห็นใจลูก แค่ 

คุณแม่ก็ไม่เคยให้ท่ายลก พยายามให้สตีให้เห็นความจริงทิว่าความ 

เปลี่ยนแปลงมนเกิดขั้นไค้ทุกขณะ ให้นึกถึงประเพณี คนมีกรอบครว 

ฅองอดทน รอบคอบ คิดให้ไกลอย่าวู่วาม คุณแม่มีนิสย'.กบหอม 

รอมริบ ลกยงจำไค้เมื่อสมยสงคราม คุณพ่อรบบำนาญแลว 

เรามีเพียงบำนาญของกณพ่อ และค่าเช่าบานที่หาแยกพลบพลาไชย 

เท่าน1น แฅ่กณแม่ก็พยายามควบคุมเศรษฐกิจของครอบกรวให้พน 

จากมรสมมาได้อย่างสะดวกสบาย เงินบำนาญสมยก่อนถาเทียบกบ 

จำนวนลก ๘ กนของคณพ่อคุณแม่ ซึ่งกำลงเตีบโค กำลงกิน กำลง 

เรียน กำล*งเที่ยว ค่าใช้จ่ายประจำในบาน และต้องเสียค่าอพยพ 

หนีไปทางโน้นทางนึ ลกนึกถึงสภาพว่า คุณแม่รดเขมขคไค้อย่างไ 

ทำอย่างไรถึงไค้พอใช้มาคลอดรอดผึง ขณะน1นลุกกไม่เกยคิดเกยรู้ 

และไม่ริบร้ คิดแค่เพียงว่า ฃอแถ้วถ้อ่งไค้ เมื่อไม่ไค้ก็กระบึง 

กระบอน ต*ดพํเอ์ค่อว่ากณแม่ ลูกไม่เคยเห็นใจว่า คุณพ่อคุณแม่จะไค้ 

เงินที่ไหนมาใช้ ถ้าไม่มีให้ลูกใช้แล่วจะกลุ้มสกเพียงใด ขณะนีลก 

น้-งคิดนอนคิดว่า คณแม่ทำอย่างไร บญหานีเกิดกบลูกเขาแลว ลก 

มีลกเพียง๔กนเท่านน เดือนหนึ่งๆชกหน้าไม่ถึงหลง เชาขนมาก็ 

แบมือขอ แจงความจำเบื่นล่นเบ็เนแถวๆ ทํอใจเบนกำล่งค่ะ หลานๆ 

คณแม่กวนใจลูกถ้วยเรื่องจกจิกห้อยแปด ลูกจึงคิดถึงพระคุณคณแม่ 

ที่ว่า ทำไมคุณแม่จึงไม่รำคาญใจลูก ๆ บางที่มีแฅ่เรื่องกวนใจ 

ร 

ร 
‘บ 

ลก 



จำได้ว่า กณแม่ไม่เกยโกรธหรือโมโหลก ๆ ที่จกจิกกวนใจคุณแม่ 

คุณแม่โกรธอยู่เรองเคียวคือลก ๆ เกียจกราน ถ้าลูก ๆ ไม่ทำงาน 

ประจำวนฅามที่คุณแม่มอบหมายไว้ให้ กณแม่จะฅองโกรธ และคุ 

ทนที ลูกทกกนของกณแม่จะฅองมีงานบานประจำ เช่น กวาคเรือน 

ขคกลอนประฅหนาฅ่ๅง ซกผา เก็บใบไม้ ช่วยงานกรว เชคบานประคุ 

หนาค่าง จีบพลเจียนหมาก ๆลๆ ฅามกำลงเลกโฅ พวกลูกๆมกไม่ 

พอใจที่คุณแม่มีคนรบใช้ไว้แลวไม่ใช้ ลก ๆ คองทำงานก็นทุกวน 

ก่อนไปโรงเรียนหรือกลบจากโรงเรียน ลกพึ่งจะมารู้ถึงพระคุณที 

คุณแม่ผีกลกก็ค่อเมื่อลกมีเรือนไปแลว เกิคเบนนิสยทีเห็นบาน 

สกปรกไม่ไค้ ลกเกยไค้ชื่อว่าเบนนายสนามของคุณพ่อ พอรถของ 

คุณพ่อแล่นเขาบาน สายฅๆท่านจะกวาคไปรอบ ๆ บาน กระคาษ 

แม้แค่แผ่นเคียวหรือเปลือกผลไม้แม้แค่ชื่นเทียว ท่านก็ไม่ยอม และ 

กณแม่เบนผู้รบเกราะห์ นายสนาม,ไม่คองโคน คุณพ่อไม่เกยคุลูก ๆ 

มีแค่ให้และรบพง พาไปเทียวเบนกวามสขของลูก ๆ รู้สึกว่าท่าน 

จะฅกลงก็นไว้,ให้เบนหนาที่ของคุณแม่ที่ค่องอบรมลูก ลูกกิค ๆ คูก็ 

ยี่งเห็นใจคุณแม่ เพราะเมื่อลูกทำผิค ลูกละเลย คุณแม่,จะฅองรีบพง 

แทนลก แลวจีงค่อย ๆ ถ่ายทอคให้กบลูก ลูกกไม่เคยเหนใจคุณแม่ 

ทำหทวนลมเลืย กลไ]หาว่ากณแม่นีช่างจู้จีขีบ่นเสียจริง แค่ลูกก็คีมา 

ไค้เพราะพระกณของกณแม่ที่เผ้าบ่น เผ่าสอน เคยไม่เห็นแก่เหน็ค- 

เหนื่อย ไม่เบื่อ ไม่กลวลกจะรำคาญแล่วจะรกคุณแม่น็อยไป คุณแม่ 

หวงแค่เพียงว่า จะบนลกให้เบนลูกทีคีของพ่อแม่ ของสกล 

โปษะกถษณะ เบื่นเพื่อนที่?เของเพื่อน เบื่นนายที่คีของผ่อย่ใฅ้ 
^ ^ ^ บ่^6'^ ~ '000,5กป^^^, 1,' 011ร'ก็111พี**! 
บงกบบญชา ซอสฅยสจรฅฅอหนาทการงาน คุณแมเกยเคอนเบน 



ประจำว่า “การคดโกงเขาน่ะลูก กินไม่ไค้นานหรอก สมบัติก็ไม่ 

ยงยืน กินไม่ยืคไปถึงลูกหลาน มีความซื่อส*?'เย้สจริฅแล้วพอมีพอกิน 

สบาย [จกว่า มองหนำกนเขาก็สนิท ไม่ก่องคอยหลบสายฅาคน ร*บ 

สนองคุณชาติไปดามกำล่งความคิด กำล่งกาย แม้ที่สุดไม่มีบญญา 

เพียงแต่ไม่ทำดำให้พนอ*'นดรายต่อใครก็ดีที่สุดแล่'ว หลวงท่านไม่ 

ฅองมานงปราบปรามกนกระท0าผิค ประพฤฅิกนเบนกนคีน่ะแหละลก 

พูกกนง่าย ๆ*’ 

คุณแม่ขา แม่ดวงวิญญาณของคุณแม่จะอย่ ณ ทใด ขอจง 

เบนดวงวิญญาณททรงไวิซงคุณธรรม เบนดวงวิญญาณทสะอาด 

บวิสุทธิ รุ่งเรอง สุกใส โนหกแห่ง. 

นอก 



พระคุณขอ'งแม่ 
วนอาทิฅยทท่านจากพวกเราไป เบนวนที่เรากวรจะไค้เห็น 

ท่าน แค่ยงใม่ท่นทีลูกจะไค้เห็นหนาท่าน ท่านก็ไค้จากเราไปเสีย 

แลว ฅกใจจนท่าอะไรไม่ถูกทิฅองฃาคร่มโพธื้ร่มไทรเบนกรงที่สอง 

คงแค่ท่านเริมเจบกรงแรกและหายแลว ปกฅิถาท่านนอนใม่หลํบ 
หรือไม่ค่อยสบาย พี่จะคองให็ท่านไปพกผ่อนโคยใกล้ชิคหมอที่ 

โรงพยาบาล หนำที่ของพวกเราลูก ๆ แม้เขย สะใภ้ก็จะผลคกน 

ใปกางเบ็นเพอนท่าน ทุกกนปฏิบัฅิค่อท่านควยคีคลอคมาคงแค่ท่าน 

เรืมเจ็บ บางกรงเมื่อท่านสบายคี ท่านก็มาค่างคามบานสก ๆ แค่ 

โรกหวใจ ลูกทุกกนก็ทราบดี ไม่วนใดก็วํน่หนึง ท่านจะฅองจาก 

เราไปโดยไม่ทนร้ฅว แต่ท่านก็รากพวกเราไปในขณะหลํบอย่างสงบ 

เบ็1นบญของท่านที่ก่อนจากยงไค้ระลึกถึงการท่าบญฅกบาฅร ณ็บ็่น 

บญจริงฅามที่ท่านผู้ใหญ่เคยปรารภว่า “ กณหญิงท่านมีบญเพราะ 

เจ่าคุณท่านดี ลูกก็ดี ไม่นำความเดือดรยินใจมาให้ท่าน กนเรา 

ไม่ฅองม่งมีน*กเพียงแต่มีชีวิตกรอบกรำที่เบี่นสข มีลก ๆ ที่น่าชื่นใจ 

ก็เบนบญแล้ว ” 

ยามเดือดรอนไปกวนท่าน ท่านจะผ่อนกลายความทกข์ให้ 

แต่ไม่ลืมเดือนว่า “ลูกอย่าประมาท ลูกจะมีชีวิตอยู่อย่างมีกวามสข 

อย่าใช้จ่ายให้มไเมากน,ก ” ซึงก็เบื่นธรรมดาของแม่ที่ดีทีจะไม่กลํว่ 

สกเสียใจหรือเบื่อหน่ายที่ท่านพรำสอน เพราะท่านอดทนเพื่อลูก 

เสมอมา ลูก ๘ คนของท่านเบ็1นพยาน กวามดีของท่านที่แสดงว่า 

ท่านเองไม่เบื่อระอบรมลก 



ท่านเบนห่วงเบ็1นใยต่อลก ๆ ทกคน 

ก็ยำห่วงกงวลไปถึงหลาน ลกเขย ลูกสะ,, 

ท่านเอง เราจึงอยู่กินมาอย่างมีความสุข 

รู้ลูกมาแค่เล็กแต่น้อย ท่าแค่สี่งที่เรียกว่า 

อิจฉาริษยาผ้ใด แล้วใจเราเบ็นสุขเอง ” 

แม้จะออกเรือนไปแล้ว 

ภ้ท่านก็ถือเหมือนลกของ 

ท่านสอนให้ “ลูกรู้ผิด 

ถูกต้องและดีงาม ไม่ 

การอบรมของคณแม่ ท่าให้พวกเราคำเนินชีวิฅในหนาที่การ 

งาน และชีวิตกู่มาดำยดี มีความสข ลูก ๆ ไม่เกยแก่งแย่งกิน 

เพราะท่านสอนให้ลกรู้จกนวก้อย หำแม่มือ ผ้ที่เบ็่นพี่จึงให้ความ 

เมฅฅาค่อน1อง น,องก็รำและเคารพอย่างใจจริง แม้ฅระถูลของเรา 

จะไม่รำรวยเช่นฅระกูลอืน แค่ท่านท1งสองก็จากเราไปในขณะที่ 

พวกเราสกทุกกนสำเร็จการศึกษา และมีหลำพอที่ท่านจะจากพวก 

เราไปอย่างสงบ และหมดห่วง 

ขอดวงวิญญาณของคุณแม่ รบทราบคำยว่าบรรดาลูกทกคน 

และญาติมิตร ยงระลึกถึงคณงามความดีทีกณแม่ได้ท่าไว้อย่เสมอ 

และขอให้ดวงวิญญาณของคุณแม่จงสถิตอยู่ในทีบรมสขฅลอดกาล. 

จาก 

ลูกนิด 

ชองมาส บญสิริ 



เชาแลวในล่นที่ ๒๘ ก.ค. 0๖ ขาพเจาตังหลิบอย่ ฅิองฅกใจ 

ฅืนเมือไค้ยินเสียงจากขางล่าง แทบไม่เชื่อหูตนเองว่าไค้ยินถูกหรือ 

ไม่ “คุณแม่เจ็บมาก', เบนกำที่ไค้ยินกรงแรก ตกใจจนบอกไม่ถูก 

รีบปลุกถูก ๆ และคุณสิริให้แต่งตัวเร็ว ๆ เพื่อจะไค้ไปเยี่ยมคุณยาย 

แต่ชาไปเสียแลว เสียงโทรศพท้ตังตามมาอีก ไม่กล่ายกหูขั้นริบ เมื่อ 

ไปรบก็ไค้ยินเสียงตามสายมาว่า คุณแม่สินใจแล่ว พี่เล็กเบ็่นคน 

โทร. มาบอก พดไม่ออก ริองก็ไม่ออก เดินงงอย่นาน ไม่รู้จะ 

ทำอย่างไรดิ เหมือนผื่น เบึนไปได้หรือเมื่อก็นกณแม่ตังดี ๆ อยู่ 

แท้ ๆ ต่อเมื่อไค้ยินเสียงเตือนให้ไปเปลี่ยนเสั้อเพี่อไปกราบศพ 

และ ริบศพกลบบานจึงไค้สติ 

นี่เบนความจริงที่ถูกมืไค้ผนไป คุณแม่ขาเช่ามืดลูกยิงผ้'นถืง 

คุณแม่อยู่ ผนว่าคุณแม่ไม่สบายถูกยงเผาถามว่าคุณแม่เบ็!นอะไร นี่ 

กล*บเบนความจริงว่าคุณแม่จากไปแตัว กณแม่คงจะมาเยี่ยมและ 

บอกลูกให้ริ’ถึงการจากไป พระคุณของคุณแม่ลกลืมไม่ไค้ เบน 

ห่วงใยอย่เสมอที่งลูกและหลาน ถึงแม้ว่าจะนอนเจ็บอยู่ก็เผาเตือน 

ให้สกรีบริกษาฅำ เมื่อรู้ว่าลกไม่สบายเบื่นห่วงไปถึงหลาน ๆ ที่ย*ง 

เล็กอย่ กตัวว่าล่าลูกไม่สบายหลาน ๆ จะลำบาก แต่ตัวคณแม่เองซิ 

กตับไม่ห่วง แต่ลูกก็รู้ว่าคุณแม่เหงาและล่าเหว่เพียงไรในการ 

ต่องอยู่ลำพงห่างจากลูกและหลาน แต่ไม่ใช่ถูก ๆ จะไม่รู้ในเรื่องนี่ 

แต่ก็เพื่อความปลอคตัยของคุณแม่ลุก ๆ ก็ตัองฅดใจให้กณแม่อย่ใกล้ 

1,1:-'1 !, บ;,1- "1-,,,11,”,1.พื่’ .1,*, 
หมอ คุณแมก[มเกยปรบากถงกวามเงยบเหงาเห่ลูกๆพง ลกกริ 



เพราะแต่กรงที่ลกไปเยี่ยมกณแม่แสนจะดีใจ เผาเรียกกินโน่นน้ 

ซกถามไม่ขาคระยะ 

เมื่อลกๆเล็กไม่รู้หรอกว่าการที่คุณแม่เผาบ่นว่าทุกเมื่อเชือวน 

น'น่เบ็นดำยรํกและห่วงใยในตำลูกจนกลายเบี่นขบ่น ลูกมารู้เอาเมอ 

โตและมีลูกของคำเอง จึงรู้ซงถึงกวามร'กของคณแม่ การที่เผาจบฅา 

ดการกระทำของลกทุกอิริยาบถน1น เบ็1นเพราะห่วง-ว่าลูกยงอ่อนต่อ 

โลกนิก จึงเผาระแวดระวำภไ]ให้ทุกขณะ ยามเจ็บ ไข้ไม่ไค้เกยห่าง 

จากลูกแม้แต่นิอ์ย ไม่เกยเบื่อหน่ายในการที่ค่องเผาพยาบาลอด 

หล*บ่อคนอนแม้แต่นิอย เผาห่วงใยถามอาการคลอดคืน ยามใดทีลูก 

ขเกียจเรียนหนังลือ หรือไม่ชอบครก็พรำชแจงถึงเทคผล ให้ลูกไค้ 

มีมานะเล่าเรียนเพื่ออนาคด นอกจากนนยงหดให้รู้'จ*กิทำงาน'ช่วย 

ตำเองไค้สารพ*ด ที่งการครำและการบำนการเรือน มิ ไค้ป ระมาท 

ท่านจะสอนเสมอว่า คนเราเกิดมาต้องทำงานก*แทงน•เน ไม่ว่าไพร่ 

ผ้ดี มีจน แค่การทำงานก็ทำไปตามฐานะของแต่ละบุคคล กนขย*น 

ไปอย่ก*บ่ใครก็ไม่มีใครเขาร*งเกียจ ไม่เกยสอนให้ทะนงในความม่งมี 

หรือทะเยอทะยานในสึ๋งที่เราจะอาจเออมไม่ถึง ส่วนคำท่านเองมี 

ความสามารถทกดาน ในคำนอบรม การกรำ การทำดอกไม้ และ 

การผี'มือ นี่เบ็่นความจริงที'ขำ ๆ พูดมา คุณแม่ท่านเบื่นกนไม่ยอม 

อยู่■แงเฉย วนหนึ่ง ๆ ท่านใช้เวลาให้หมดไปในทางที่เบื่นประโยชน์ 

ยามว่างจากงานบำนก็อ่านหนำสือปวะเภทวรรณคดีเบนประจำ ท่าน 

จะสามารถเล่าเรื่องสามก๊ก รามเกียรฅ พระอภไ)มณี หรือหนังสือ 

อื่นให้ลกพื่งไค้โดยไม่ฒัก็น่ที่งตำละคร และเรื่อง ไม่ว่าจะจ'บ่ตอน 



ไหนมาถาม ท่านจะเล่าให้พงโกยไม่กิคข'กเลย หนงสีอวรรณคดี 

ทงไทยและจีนท่านก็ไค้สะสมไว้มากพอค บางกรงจะสอนลูก ๆ ก็ยก 

เอากำกลอนของสนทรภ่มาพกให้พง 

เคียวน็เจทิประกณของลูกจากลูกไปแล่วอย่างไม่มีวนกลบ กง 

เหลือแก่กวามคีไว้ให้ลกระลึกถึง ถึงแม้ว่าจะเบนการจากไปฅาม 

พรหมถิขิฅก็ตาม ก็อกที่จะให้ลกอาล่ยถึงไม่ไค้ ในบางกรงเมืออยู่ 

กนเคียวคึก ๆ มองครปพ่อแล่วแลกศพกุณแม่ ลูกกองใจหาย กอง 

รองไห้อยู่กนเคียวนาน ๆ เสียกายเมื่อกณแม่อยู่ลูกมิได้ทคแทน 

พระกุณให้สา.สมก็บกวามคีและกวามรํกของแม่ 

กณแม่ขาหากวิญญาณมีจริง และวิญญาณนนสิงสถิฅ ณ ทีใค 

แล่ว กณแม่จงทราบกวยทิพญาณนํ้นเถิกว่าลูกของแม่ขออธิษฐานให้ 

ไค้เกิกเบนลกของแม่และพ่อกลอกไปทก ๆ ชากิเถิก เพราะกวามรก 

ของกณแม่เบนกวามรกทีแท้บริสทธ เฅ็มไปควยการหวงและห่วง 

ในลกทก ๆ กนไม่ว่าลกน1นจะคีหรือเลวอย่างไร. 

ชวนชม ประวาหนาวิน 



คุณย่า คุณยาย ขอ^หลาน ๆ 

คณย่าหรือคณยายของหลานๆ เบืนที่ริกของหลานทุกกน ก่อน 

ทีท่านจะไปอยู่โรงพยาบาล พวกเราคลุกคลีใกล้ชิคกบท่านเสมอ 

ท่านพอใจให้หลาน ๆ ทำเช่นน*น และก็เบ็1นความพอใจฃองพวกเรา 

ควย ท่านใจดีและมีคำส”งสอนให้แก่หลาน ๆ เสมอ เวลาท่านอยู่ 

ทีโรงพยาบาล ส่วนมากวนเสาริอาทิฅยหลานๆผู้หญิงจะไปคางอยู่ 

คำย ว'นไหนที่ท่านกล"'บมาอย่บานชำคราว หลานๆจะดีใจมากและ 

มาเล่นอย่ใกล้ท่าน พวกเราชอบอย่คํบคณย่าเพราะถาเราไม่รู้'จะเล่น 

อะไร มาน*งคยก*บท่าน ท่านก็'จะเล่าเรื่องค่าง ๆ ให้พวกเราพง 

เรืองที่ท่านเล่าเบ็่นเรื่องสนกเก่าๆ บางทีก็ส่งสอนไปควย ถามี 

แม่คาพ่อคำขายขนมผ่านมา ใครอยากจะรบประทานอะไรก็เรียก 

เช่ามา ใครจะรีบประทานเท่าไรท่านไม่เกยว่า ท่านขออยู่อย่างเดียว 

เท่านนคืออย่ากินเหลือทั้งเสียของ เพราะเงินทองไม่ได้หามาง่าย ๆ 

จะได้กินทั้งกินขว่าง 

กุณย่าหรือคณยายสอนให้พวกหลาน ๆ ของท่านรีกใคร่กลม 

เกลียวกน เวลาทะเลาะกนคณย่าก็จะดว่า จะทะเลาะกนไปทำไม 

พี่นำงคํนแท้ ๆ รำก*นไว้ดีกว่า มีอะไรก็ค่อย ๆ พูดก*นให้รู้เรื่อง 

ความจริงท่านก็ทราบว่าพวกเราไม่ไค้ทะเลาะกนเอาจริงเอาจำนำ 

เพราะอยู่ใกล้ก*นก็ย่อมมีการขำแยงกนเบ็เนธรรมดา แท่ท่านก็ท่อง 

ปรามไว้ก่อน เพี่อให้กำส’งสอนซองท่านผงอยู่ในใจของพวกเรา และ 

ก็ได้ผลจริง พวกเราหลาน ๆ ของท่านถึงแม้,ว่าบางกรงจะทะเลาะ 

กนบ่าง แค่เราก็รีกก*นเหมือนพี่น์องท่องเดียวกน ท่ง ๆ ที่เรามีกน 

เกือบ ญ๐ กน เวลาไปไหนทงผู้หญิงและผู้ชายมักจะไปคำยก'น 



ไม่ว่าจะไปเที่ยว ไปดหน'ง หรือไปงาน และเราก็มีฅ้วอย่างที่ดี 

คือลูก ๆ ของท่านพวกผู้ใหญ่จะมาชมนุมพบปะก'นเสมอ แม้ว่า 

บางท่านจะไม่ได้อยู่บานใกล้ ๆ ก้น ที่รวมคือ บ้านโปษะกฤษณะที 

ซอยพญานาก และบ้าพวกผู้ใหญ่จะไปไหนก้น เบ็นฅนว่า พกรอน 

จะไปต่างจงหห้ค ก็จะมาปรึกษากนว่าจะไปไหนกนคี จะได้ไป 

แห่งเคืยวบ้นและพห้อม ๆ ก'น เหฅุนพวกเราจึงสนิทสนมกนมาก 

แม้ว่าท่านจะเบนกณแม่ของ “คณพ่อ” หรือ “คุณแม่” ชอง 

พวกเรา แต่ท่านก็ทำบ้วเสมือนเบ็่นคุณแม่ของพวกเราควย ท่านจะ 

ให้การอบรมส'งสอนพวกเราอย่างใกล้ชิดในทุกเรือง พวกหลาน ๆ 

ผู้หญิงท่านสอนว่าให้ร้ห้กทำงานบ้านและทำอาหารเบ็1น เพราะแม้ 

จะมีคนใช้ก็ฅองทำให้เบน จะไค้ใช้คนใช้ได้ลูกฅอง ท่านวาบาน 

ของเราบ้องว'จ'กดูแลร*กษา ใครจะมารกบ้านของเราเท่าฅวของเราเอง 

ฉะน1นเมึ่อใช้ให้คนใช้ทำอะไรแบ้ว ก็บ้องคุว่าเขาทำเรียบห้อยหรือ 

เปล่า ส่วนพวกหลานผ้ชายท่านก็ว่าบ้องรู้ไว้บ้างเหมือนกน ท่านเล่า 

ว่าลกชายของท่านทงสามคนทำงานบ้าน'ได้และทำบ้มขา'นบ,น จึงเห็น 

ไค้ว่าลกชายของท่านเบึนกนละเอียด ห้กความเบ็๋นระเบียบ สำหรบ 

ลกสาวของท่านเบ็1นแม่บ้านที่ดี ทำการผี1มือเก่ง ทำอาหารเบนและ 

อร่อยบ้วย ซึ่งพวกเราได้ห้0ประทานก้นอยู่เสมอ โดยเฉพาะคุณบา 

ซึ่งเบ็1นลกสาวกนโดของท่าน ไม่ว่าบ้อง ๆ หรือหลาน ๆ จะมีงาน 

เลยงหรืออยากห้บประทา'นอาหารแปลกก็'จะบ้ยงมารบกวน,คุณ,บา ซึ่ง 

กณบ้าจะทำให้อย่างเต็มใจและเบี่นกวามสุขอย่างหนึงของคุณบ้าที่ได้ 

ทำให้บ้องๆ หรือหลานๆ นอกจากเรื่องการบ้านการเรือนแบ้ว 



ท่านกสอนให้ร้หํกประหยิด้ ท่านจะถามพวกเราเสมอว่า เก็บเงินได้ 

เทาไรแลว ท่านว่าเงินทองอย่าใช้ให้เปลืองนํก ฅองรู้จกประหยด 

จะได้คิดเบ็นนิหํยค่อไป โคขั้นจะได้มีเงินมาก ๆ และจะได้สบาย 

เกียวกบกิริยามารยาทของหลาน ๆ ท่านพรำสอนว่า กนเรา 

จะเป่นผู้ดีหรือไม่นน อย่ที่วาจา กิริยามารยาทฅองสุภาพเรียบรอย 

พวกเราจะถูกเอ็ดหำพูดโดยใช้ศํพท์แบบพวกเด็กหํยรุ่นท่ว ๆ ไป หรือ 

เดินลงสนเทา และหลานผ้หญิงจะถกหามไม่ให้นํงขคสมาธิหรือ 

ไขว่หำง 

ในดำนการเรียน คุณย่าหรือกณยายก็มีส่วนช่วยหลาน ๆ ใน 

ดก้นนั้ ท่านจะดํกเตือนให้หลาน ๆ ขยินหม่นเพียร จะได้มีความรู้ 

มากๆ โคขนจะ;ได้สบาย ท่านบอกให้ดดํ,วอย่างจากพวกผู้ใหญ่ซึง 

เบ็1นลกของท่าน ว่ามีหหํกฐานไม่ฟ้อ์ยหนำกนอื่นน1น เบ็่นผลจาก 

ความพากเพียรของคน หำหลานคนใดสอบได้คะแนนดีท่านก็จะ 

ชมเชยและบอกให้กนอื่นเอาอย่าง แค่หำใกรสอบได้คะแนนไม่ดี 

ท่านก็จะให้กำหํงใจ และว่าหํองขยไเให้มากขั้นจะได้ทำคะแนนได้ดี 

เหมือนกนอื่นเขา 

คณย่าหรือคุณยายของเราใจคีหํบหลานเสมอ และ ไม่ลำเอียง 

หํบหลานๆ หํวย เวลาแจกอะไรก็จะให้เหมือนๆหํน หำใครแอบ 

ไปขอเพีมเดิมอีก ท่านก็ไม่ให้ บอกว่าให้อีกไม่ได้ หำเหำได้คนอื่น 

ก็หํองได้ดํวย เพราะเบ็1นหลานเหมือนหํน 

หลานทุกคนริกคุณย่าหรือคุณยายมาก จะเห็นได้ว่าเมื่อมีใคร 

จะไปเยี่ยมท่านที่โรงพยาบาล หลานๆก็จะขอคามไปหํวยจนแน่นรฤ 



เวลาหลาน ๆ ไปเยืยมท่านพรอม ๆ กน ร้สึกว่าท่านมีความสฃมาก 

ทีได้อยู่ท่ามกลางลูกหลาน ท่านจะบอกให้รบประทานขนมและผลไม้ 

ทีอยู่ในหองของท่านให้หมดไม่ดองเหลือไว้ให้ท่าน ถาถึงเวลาอาหาร 

ท่านก็คองเรียกให้รบปร ะทานด้วย ถ้าพวกเราไม่รีบประทานท่านก็ 

จะเรียกจนพวกเราถ้องรีบประทานถ้วย ถ้าครอบกรีวไหนไปหาท่าน 

และขาดสมาชิกคนใดกนหนึ่งของกรอบกรีวน1นไป ท่านจะถามถึง 

ว่าเจ็บบวยหรือเปล่า เพราะเวลาไปเยี่ยมท่าน พวกเราจะไม่ค่อยขาด 

และจะมีสมาชิกครอบครวอืนฅิดฅามไปถ้วยจนเต็มรถ หลานคนใด 

เจ็บบวยเวลามีใครไปเยี่ยมท่าน ท่านก็จะถามถึงหลานกนน1นทกกร1ง 

ไปถ้วยความเบ็1นห่วง จนกว่าท่านจะเห็นหน้าหลานคนน5น ท่านจะ 

ห่วงความเจ็บบ่1วยของลกหลาน แม้ว่าท่านเองก็ไม่สู้สบายคีก็ตาม 

ท่านจะสอนให้หลาน ๆ เชื่อพงหมอ เวลาเจ็บบ่1วยจะไค้หายเร็ว ๆ 

เวลาพวกเราชมท่านว่าท่านอดทนเชื่อหมอ ไม่เหมือนผู้ใหญ่บางกน 

ถึงแม้'ว่าลกขั้นนึ่งไค้ถ้าหมอไม่ให้ลุกท่านก็-จะไม่ลก ท่านบอกพวก 

เราว่าถ้าไม่เชื่อหมอแถ้วจะหายไค้อย่างไร 

กณย่าหรือคุณยายของหลานเบนท1งผู้ที่อบรมส"งสอนและเบน 

ถ้วอย่างที่คีของพวกหลาน ๆ แต่เดี๋ยวนึ่ไม่มีคุณย่าหรือกณยายที่ใจคี 

ของหลาน ๆ กอยสงสอนพวกเราอีกแถ้ว แต่หลานก็ยํงจะระลึกท่าน 

และกำถ้งสอนชองท่านอยู่เสมอ เนื่องมาจากผลบุญที่ท่านกระทำไว้ 

มากมายในขณะที่ท่านมีชีวิต จะชกนำควงวิญญาณของท่านไปสถิต 

อย่ในสกติภพ. 

หลาน ๆ ทุกสน 



กราบระลกถงคแเหญงเกษตรรกชา 

ดิฉนรู้สึกเบ็1นเกียรฅิอย่างยี่งที่ได้มีโอกาสเขี0นเรึ๋องราวเกี่ยวก*บ 

ท่ไค้สนทนากบคุณหญิงเกษฅรห้กษาในว่นสดท่ๅยและเบนกนสุดท่าย 

ที่ท่านไค้ส นทนาควยก่อนเวลาถึงแก่กรรม เพราะในว*!เณ1นเองดิฉัน 

รู้สึกสงหวณใจและกระวนกระวายที่จะท่องไปกราบเยี่ยมท่านให้ไค้ 

และในคืนวนฉันเองทิดิฉน'1ค้มีโอกาสพรรณนาสึงที่คีงามทํ้งหลายอ’น 

เกียวกบฅวท่านและกรอบกรวของท่าน ซึงท่านควรจะภาคภมิใจและ 

เกิคบฅิเบ่นดวงประทีปทีจะฉายให้ท่านเห็นทางแห่งความสฃฃองท่าน 

ทง เนภพน็และภพหนำ 

เมือคืนวนเสาร์ที่ ๒๗ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕0๖ ประมาณ ๒ 

ทุ่มเศษ คิฉนได้มโอกาสไปกราบเยียมท่านทีหองคนไข้คึเๆพิเศษของ 

โรงพยาบาลพระบึ๋นเกลำ ถนนฅากสิน ตำบลบกคโล จงหวดธนบุรี 

ไค้ทราบว่าท่านบวยมาอยู่ที่โรงพยาบาลนหลายวินแล็วิก็พยายามหา 

เวลาว่างที่จะไปเยี่ยมท่าน แท่ก็เพงจะไค้มีโอกาสในวนเสาร์นและ 

เวลานเท่านน เมื่อไปถึงคนพยาบาลไค้เอาม้งลงให้ท่านแล่วิ แท่ท่าน 

ยิงไม่หล*บ คงนอนเล่นและพงวิทยุไปพลาง ดิฉันไค้เรียนให้ท่าน 

ทราบว่าเบนใกร เพราะดิฉันไม่ไค้ให้เบิ1ดไฟฉัวยเกรงว่าแสงไฟจะ 

ท่านลุกขนในท่าครึ่งฉังครึ่งนอนดามสบายเพราะก็0 

เบนก่นเองแบบลูกหลาน และดิฉนก็ไค้ขอห้องให้ท่านอย่ในอิริยาบอ 

รบกวนทาน 

ฅามสบายน1น 



ท่านได้ ถามถึงอาการของสามีดีฉันที่ล่งบ่วยอย่ และท่านก็ได้เล่า 

อาการ!!เวยชองท่านให้พ้งว่า “ ดีขนมากแล่ว จวนจะหายอยู่แล่ว แท่ 

พ่อเลึก (พลเรือตรีสนิท โปษะกฤษณะ นายแพทย์ใหญ่ทหารเรือ) 

เขาไม่ยอมให้เคินไปไหน’'' ท่านบอกว่าอีก ๒-๓ ล่นกงจะกล'บไป 

บ้านไค้ ท่านไม่ค่อยชอบอยู่โรงพยาบาล ในเวลาที่ท่านบ่1วยบุตร 

หลานของท่านก็ผล่คกันมาเยี่ยม ล่าล่นเสาร์ ล่นอาทิฅย์ก็มาก่นมาก 

ดีฉันได้เรียนท่านว่าท่านมีบุญมากจริง ๆ แท่สม*ยคิฉํนล่ง์เค็ก ๆ ก็มืผู้ 

ชมบญท่านและกรอบครำของท่าน'ว่าเบ็นก*'วอย่างที่คีเยี่ยม ท่านมีบุตร 

ชายหญิงที่ไค้เรียนปริญญา มีบฅรสะใภ้บุฅรเขยก็มีปริญญาเบ็'นหล่ก 

;จานนี1กแม่นทกกน จะหาฅำอย่างเช่นนไค้ยากจริงๆ และบ้คนั้ใน 

บรรดาร่นหลาน ๆ ของท่านก็ได้เจริญรอยสืบมา คิฉนได้เอ่ยชือ 

บรรดาหลานคนโต ๆ ว่าเรียนอยู่เบ็่นอย่างไร เพราะส่วนมากดิฉัน 

ได้มีส่วนสนับสนนและสนใจในสา'5เรียนของหลาน ๆ ท่านอยู่เสมอ 

จึงเท่านับรายงานผลการเรีย'น,ให้ท่านทราบไ,ป'ใน,นัวท่ว,ย หลาน ๆ 

แท่ละคนก็มผไม้ลายมอตเตนอนสะแบบ ทานปรารภถงหลานสาว 

บ้าง หลานชายบ้าง เบนกนๆไป และบ่นว่าล่งไม่ไค้พบหลานกนนํ้น 

บ้าง หลานกนนั้บ้าง อยากให้มาหา ดีฉันพ้งท่านกุยและสนองท่าน 

บางบางโอกาส และไค้พยายามจดจำไว้ในใจว่าพรุ่งนหรือล่นจินทรี 

จะรีบบอกหลาน ๆ ที่ท่านเอ่ยถึงให้ไปหาท่าน แท่ดีฉันหาไค้ทราบ 

ไม่ว่ากำพดทั้งหลายที่ท่านพค'ในคืนล่านนํ้านจะเ'บ็น,คำ!สู1ดกร*งสุดท่า:ย 

และดิฉันไค้มีโอกาสเบน1กน:สด,ท้า!ย'ที่,ท่าน,พู1อสนท,นา1นัวย เพราะ 



ต่อมาในเวลาใกล้รุ่งชองลันอาทิฅย์ท่านก็ได้จากพวกเราไปอย่างไม่มื 

วนกลับ ไ?โทราบว่าท่านมืคำพดสดทำยคือเรียกกนให้หุงข็าวใส่บา?าร 

จึงเบี่นสึงที่น่าปลํ้มใจและน่าอนุโมทนาอย่างยี่งที่แม้แท่วินาทีสุคทาย 

ที่ท่านจะจากไปก็มิได้ละเลยท่อการบำเพ็ญกศลทางพระพุทธศาสนา 

ท่านเบนผู้ที่ถึงพรีอมด้วยกวามดีทกประการ ท่านเบนพรหมของบุตร 

ท่านเบนผู้ซาบซงในพระพุทธศาสนา มีความเลื่อมใสศรทธาที่จะ 

บำเพ็ญบญ ท่านมาคืและท่านก็ไปดี ท่านไปอย่างสงบ มิได้กระวน 

กระวายหรือทำความเดือดรอนวุ่นวายให้แก่ผู้ใคเลย แต่บรรดาบุตร 

หลาน?!ลอดจนผู้ที่เการพร”กลับถือท่านก็รู้สึกอาลัยมิรู้หาย เพราะรู้สึก 

เสมือนว่าลังมิได้ทำการรโาษาพยาบาลท่านให้เต็มที่เฅ็มกวามสามารถ 

เลย บฅรชองท่านลัวนแต่เบนนายแพทย์ที่มืชื่อเสียง แต่ก็ไม่มี 

โอกาสได้เยียวยาโรคของท่านในวินาทีน8นไค้ นี่ก็อาจจะเบนไปฅาม 

คำกล่าวที่-ว่าโรคลัยไข้เจ็บลักจะลองดีผู้ที่เบนหมอหรือกรอบกลัวของ 

หมอเสมอกระลังใ 

ขอดวงวิญญาณลันบริสทธํ่ของท่านไค้ประสบความสงบสขใน 

ลัมปรายภพน1น เทอญ. 

บุญเลือน เครือตราชู 

เด้งเรียมเตรียมอคมศึกษา 



“ คุณบา ” 
ดิฉนมีความเสียใจเบนอย่างยึงที่ไค้ทราบว่า คณบาหญิงแช่ม 

ท่านไค้ถึงแก่กรรมเสียแล้ว คณบาหญิงท่านเบี่นศิษย์ท่านพ่อพระ 

ธมฺมธโร (ลี) เบนพทธบริษัทอินเค็มไปควยกณธรรมอินดี ชอบ 

ส่งเสริมพทธศาสนาให้เจริญ ชอบก่อสรางพุทธปชนียสถานค่าง ๆ 

เช่นโบสถ์ - พระเจดีย์ กฎิ สห้างถนนหนทาง อปถไ]ภพระภิกษุ 

และโรงพยาบาล และท่านไค้เบ็่นกนแรกที่ร่วมมือถวายที่สห้างวด 

อโศการาม ท่านห้กการปฏิบัติธรรมมาก ท่านเบ็่นษักปฏิบัติที่มีษันติ 

เมฅฅา กรณ,า จึงเบ็1นหล*กประจำใจท่านอยู่เสมอมิไค้ขาค ท่าน 

สมบรณ์อย่ด็วยควงจิคอ*นํสคชื่นไปษัวยฅวบญ 

ดิฉ*นห้กท่านมาก และท่านก็เอ็นคูและ-ห้กคิฉัน ท่านเบนกน 

อ่อนโยน เบนที่ห้กของกรูบาอาจารย์ และหมู่คณะ จึงเบนที่สลดใจ 

เบนอย่างยี่งในการจากไปของท่าน ท่านได้ที่งรูปส*งขารไบ่แล้ว 

แค่'จิตของท่านอ*นบริสทธื้ย*งอยู่ ไม่คาย อยู่พห้อมด้วยควบญอ*นแสน 

จะสคชื่น ท่านได้นำผลกำไรชองท่านติดไปควยเบนอย่างดี แค่ 

ติฉ*นนั้ศิ อนิจจ*งย้งไม่เที่ยง ษัวยผลแห่งบญกศลทงหลาย ขอจงไค้ 

ประทานพรให้คุณบาหญิงท่านไค้ถึงซึ่งพระนิพพาน.ธรรมย่นประ- 

เสริ^ สขเถิด. 

๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๗ 

กิ?!ท าษ์ ไกรกาณปีน์ 



ผ้ มาด, อยด, ปีากไปด. 

ย่อมเบนทนิยม ขธงเทวดา และมนุษย 

คณหญิงแช่มท่านมาตี ในชีวิตท่าน ท่านเบ็1นผู้ทรงคุณธารม 

กอบดวยเมฅฅา ปรานี ตง็อย่ในบญกศล ทังอามิสบูชา และ 

ปฏิบัติบชา เบ็๋นกำทังของพระศาสนาท1งทัานประพฤติปฏิบัติ และ 

ดานทนททัพย้ ช่วยก่อสทัางพทธปชนียสถานให้เบ็!นทีสกการบูช'1 

ของเทวดาและมนษย์ อปทัมภ์พระภิกษและทักปฏิบัติ ฅอนท่านได้ 

เทัามาอย่ในทัดอโศการาม เพื่อทับการอบรมในทัานวิบสสนาธุระจาก 

ท่านพ่ออาจารย์ลี (พระกณเร์าพระสทธิธรรมรงลีคมภีรเมธาจารย ) 

ให้เค็มเม็ดเค็มหน่วยน8น จึงเบ็1นที่ยินตีของชาวอโศการาม ที่ไค้มี 

โอกาสทัอนทับท่านผู้มาตี อย่ดี ยามเมื่อท่านจากไปสู่ทางชอบทันได้ 

แทัวทางไว้แทัว แม้จะร้ทั-เอยู่ว่าสภาวะร่างกายเบ็1นเสม็อนบานเช่า 

จิฅเบ็เนเทัาของผ้อาทัย เมื่อท่านละทัานเก่าไปสู่สภาพใหม่ที่ตีกว่า 

จิตซึ่งทังทัองทัวยกิเลสดามโลกียวิทัย ก็มิอาจเทันความสะเทือน วาบ 

หวาม อาทัยได้ 

คณหญิงสถิฅ ณ ถึนใด ขอได้ทราบ ไค้อนโมทนา และ 

ทับส่วนบญกุศลทันข้าพเจ้าไค้กระทำแทัว ทัวย กาย วาจา และใจ 

ฅํ้งํ้จิตอทิศให้เพื่อบูชาคุณธรรมโดยเคารพต่อท่านผ้ มาตี อย่ตี และ 

ไปตี.1 

สษยาหสิษยวดอโศกไราะ!. 



การบำเพ็ญกุศลสตมวาร 





คุณแม่ 
2เ31ท1)น1811, VVธ816111 06ท6[31 ก!วร]ว!{อ! 

พธทื่ ๓® กรกฎาคม ๒๕0๖ 

มาโรงพยาบาลเวลาคามเคยคือ ๙.๐0 น. แล่วิก็นํ่งรอ ศ.จ. 

กิลสิงแปีมอยู่ในห้องประชมคิวยการอ่านหน'งสึอ หมอสิระ 

บุณยรฅเวช เดินเขามาโคขไม่รู้คิว บอกว่ามีจดหมายเขียนว่า (คิวน) 

จึงรีบเอามาให้ นึกไม่ออกว่าด่วนเพราะอะไร แฅ่ก็ใจเฅนผิดปกดิ 

พอเบิ'ดคก็เห็นจดหมายของมํทนึ คิงฅ่อไปน้ 

๒๙ กรกฎาคม ๒๕๐๖ 

พกลางทร่ก 

จดหมายฉบบนึลกขั้นเขียนคงแค่ยิงไม่ ๖ โมงเข'า เพือส่งข่าว 

เรื่องคณแม่ คุณแม่เสียเสียแล่วก่ะ ฅง่แฅ่เมือวานนื คือคอนเซา 

วินอาทิฅย์ ใจโทร ๆ ไปคอน ๗ โมงเซา เสียไม่มีใครทราบเลย 

พี่เล็กก็ไม่ทราบ ใจเขาเล่าว่าคุณแม่คื่นฅอนฅีสีกว่า ๆ เรียกให้ใจ 

ลุกขนเตรียมของใส่บาตร เห็นเขาว่าได้จบของใส่บาตรแลว ก็บอก 

ว่าง่วงจะนอนต่อไป พอเช่าใจมันก็ไปเก็บมุ้ง เห็นคุณแม่เขียว 

เสียแล้ว คิวก็เย็นแล่วิ เสียสบายที่สด เมื่อวินเสาร์ก็ยงไปเยี่ยม 

ก็สบายคีที่สด หน*าฅาแจ่มใส น'งกย คอนคำอาจารยบุญเลือน 

ขั้นไปเยี่ยม ก็สบายดี ไม่ไค้มีอาการอย่างไรเลย คอนนํ้เอาศพ 

มาไว้ที่ห้านก็งเพชร ทำเหมือนกณพ่อทกอย่าง 

วินหล่ง'จะเขียนมาใหม่ค่ะ 

รกและคิดถึง 

หม่ค*!องเบืนห่วง 

แตง 



ผมรู้สึกชาไปท1งตำ นงอํ้งไปสำครู่ รู้สึกฅํ้นฅืนเฅ็มท้ เพราะ 

ไม่นึกว่าท่านจะมาด่วนสั้นเร็วถึงเพียงนั้ ก่อนผมมาเมืองนอกกรงน 

ท่านก็รู้สึกว่าค่อนข่างสบาย แฅ่ก็ไม่วายเบ็นห่วง เพราะมาเบนเวลา 

นานถึง ๕ เตือน ฅอนก่อนจะออกจากกรงเทพ ๆ เมื่อวนที ๔ 

กรกฎาคม ๐๖ ผมก็ใปเยี่ยมท่านบ่อยๆ ตอนนึนผมก็อ่อนเพลีย 

เพราะเบนหวิด ผมไปครงไร ท่านก็บอกว่าให้นอนพกเสียบาง 

และบอกให้แม่ใจช่วยหาหมอนและผาปให้ ความเบ็1นห่วงผมมีมาก 

กว่าคำท่าน บางกรำถาผมไปคอนกลางวำยำไม่ได้กินข่าว ท่าน 

ก็ฅองแบ่งข่าวของท่านให้กิน แม้จะมีนำยและไม่ค่อยมีกำอะไรก็ตาม 

การมาอยู่เมืองนอก ไกลจากบาน ไกลจากญาติพี่นำง ไกลจาก 

เพี่อนฝง ไกลจากกนไข้ ไกลจากท่านที่เคารพนำถือท8งหลาย ไกล 

จากความรำผิดชอบนานาประการ ทำให้ผมมีโอกาสผึกใจทุกวำ 

แม้จะมีนายแพทย์ไทยอยู่ในเอคินเบรอ ณ-๔ คน ความวิเวกกวาม 

สงำก็มีมาก ตกเย็นเขำก็เหมือนเขาไปธยู่สญญาการ เพราะบานที่ 

ผมพำอย่นนมีลำษณะเหมือนเรือนว่าง ไม่มีคนพลกพล่านเลย อยู่ 

ชนสาม มีห่องอยู่สื่ห่อง ส่วนมากมีผมอยู่คนเคียว 

การผึเกใจนึทำให้ผมอคกลนกวามโศกเสียไค้ชํ่ว์ขณะหนึ่ง 

เมื่อหวนคิดถึงเวลาที่กุณแม่สนใจ ถาจะประมาณว่าเวลาตุ ๕ ของ 

ว่นอาทิฅย์ที่กรุงเทพ ๆ ก็คงฅรงกบที่ลอนดอนเวลาประมาณ ๙ ล.ท. 

ของวนเสารที ๒๗ กรกฎาคม ๒๕0๖ เวลานำ,ผมกำลงดบ่ลเลย์ 

กำหมอประสงค์ หมอสดสาคร คู้จินดา และหมอบญเอนก กำปวิทย์ 

ท &07&1 ?6ร1:1^1 1-1311 11อง ?06]โ 67111 วิ]อง 116111:7 11วร6ฑ คนฅร 

โดย ธงผ(ตุ-๒ฐุ เรื่องนึเบ!นเรื่องพิลึกกึกอือ เบี่ยร็ กินค์ เบน 



ชาวนาจนมาก มีภรรยาเบนหญิงหลายจาพวก หลายกน ที่เบ็่น 

เจาเมืองผีก็มี จนถึงเศรษฐีนีชาวอังกคุษ ตอนใกล้จะจบแม่ของ เบี่ยร์ 

ทินฅ ถกเจาบ่าวของเจ้าสาว ที่ เบื่ยร์ กินฅ์ แย่งไปทบตีสาห้ส พอ 

เนียร กินด์ กลบมาพยายามพดปลอบโยนแม่ จะช่วยเหลือให้แม่ 

สบาย แม่ก็เบ็1นลมถึงแก่กรรม อาจจะเบนตอนนั้ก็ไต้ที่กณแม่ 

ถึงแก่กรรม ผมไม่ไค้จ้บนาฬิกาไว้ ทราบเพียงว่าบ่ลเต่ย์เลิก 

เวลา ๑ ๐ .๓ 0 ล.ท. 

ทีจริงไม่มีลางอะไรเลยที่จะแสดงว่า คุณแม่ถึงแก่กรรม 

ว,นรุ่งขืนไปคุมากาม ทสโซฅ์ นอกจากรปของพระราชวงศ์านเซอร์ 

อันมีพระราชินีอลิซาเบธเบนประธานแล้ว สี่งที่ชอบที่สคคือ 
I 

ร๒6{ท่ท8 เว63งเ7 ของจรง ๆ สวยมาก สตรงามเหลอเกน ผาหม 

สีแดง อ้าคลุมหนำขาว ๆ หายใจระรวย แต่ไปซอรูปจะส่งไปให้ 

ม*ทนีที่กรงเทพ ๆ ดแล้วเหมือนกนตายมากกว่า เพราะหนำก็มอง 

ไม่ช*ค เสออ้าที่แฅ่งก็เบ็เนชุดคำที่งนํ้น เลยค้องเอารูปนินเก็บไว้ 

อ้นนินไค้ไปคูรูปขืผงบนอีกมาก ส่วนมากเบนภาพหวาดเสียว 

เช่นการประหารชีวิตเมริ1 ราชินีแห่งสก๊อกแลนด์ มีภาพพระราชินีเมรี 

กำล้งนงก'ว่าเอากอพาดอยู่บนเขียง มีเพชฌฆาตถือขวานอ้นเอ้อเนํอ 

กำล้งจะพนอยู่ นอกจากนินมีรูปผู้อ้ายฆ่ากนตายทื่สำก'ญๆ อีกมาก 

เช่น บลเบียดที่ฆ่าหญิง ๗-๘ กน คูแล้วไม่สบายใจ เลยพาอ้นออก 

ผมเดินทางออกจากลอนดอนฅอนเซ'!อ้นจนทร์ ที่ ๒๙ ถึง 

เอดินเบรอ ตอนเย็นไม่มีอะไรแปลกประหลาดเกิดขํ้นเลย ไปพอ้อขู่ 

โรงแรมลิมอ้งอ้น อ้องพอ้น8นเล็กนิดเคียว เมื่อคืนวนอังการที่ ๓๐ 



ข 
ประมาณฅี ๒ ตื่นชนมาแล้วเกสทวาคกล้วชอบกล มองไปทีประ 

คลาย ๆ คับมีคนในผ่าขาว คัองลุกขั้นไปเบี่ด่ไฟ แลวจึงกลบไป 

นอนใหม่ ก่อนจะหล*,บก็ร้สึกย" หวาด ๆ อย่ในใจจนหลบไป 

เรืองทีเล่ามานีก็แปลก ทำไมถึงเวลาทีกณแมสินใจมนไปครง 

ทบเวลาทีมารดาของเบื่ยร์ กินฅ์ ในบิลเล่ย์ถึงแก่กรรมต่อหนาต่อคา 

ลกชาย และทำไมถึงผมไค้ไปดรปขั้ผงของมาคามทุสโซฅ บิ,ง ๆ 

ที่ผมเคยคูมาแลำกรื่งหนึ่ง แล่,วทำไมรป ร1@61ห่ฑ.2 8อ3เ!เ? ทีผมเห็น 

คัวจริงน่นสวยน่าชื่นใจ สวยกล่าภาพใด ๆ ในโรงของมาคามทุสโซค 

ม*,นจึงกลายไปเบ็เนรปของคนคาย ทำไมถึงเมือคืนวนองการผมไป 

คิดล่า มีคนในผ่าขาวอย่หนำประฅห้,อง ท8ง ๆ ที่หองทีผมอยู่ในโฮเต็ล 

นํ้นก็เล็ก ไม่มีอะไรน่ากล่ล่เลข กนก็อยู่เค็มหมดทุกหอง ผิดกบบาน 

ใา!วม เปอยโหมห (ข้ บ1‘นก +5เ161(1 016506111 บานนเบนบานเกา มอคู 

๓ ชน ชนบนที่ผมอย่มี ๔ หรือง ห้องทีผมอยู่น8นใหญ่โคกวางขวาง 

หล่งคาก็สง ห้องอื่นส่วนมากไม่มีใครอยู่ หลายๆ วนจะมีกนมาพ*,ก 

สรืๆคน ทำไมผมถึงไม่เห็นอะไรบิ,างในห้องอ*,นเย็นยะเยือกน 

เรื่องต่าง ๆ เหล่านั้เบนเรืองน่าสึกบา เบ็่นคาสฅร์ลึกลับ'ซึ่ง 

ย*,งไม่มีใครเขียนเบ็นคำราไว้ คนเข้,'าไปถึงอาจ'จะมีแล้วแต่เบ็1นจำนวน 

นํอข ท่านเหล่าน1นอาจจะทราบโดยเฉพาะคัว เหมือนคับการผ่าคัด 

ผ้ที่เบ็1นคัลยแพทย์น*นม*,กจะยินดีปรีดา,ที่คนผ่าคัคเบนผล สำเร็จอย่างคี 

ในการผ่าคัดที่ย่งยากที่สุด ผู้ที่ไม่เกยพี่นคัลยแพทย์ แทนที่จะยินดี 

ในการผ่าคัด กล*,บเห็นล่าการผ่าคัดนนเบนของสยดสยองน่าสะพึงกลำ 

น่าหวาดเสียวไป 



เมือท่านอาจารย์ลี เจ*ากณธรรมร่งษื่กไเภีราจารย์ ย้งมีชีวิฅอยู่ 

และจำพรรษาอยู่ ณ ว?■เอโศการาม มีอุบาสก อบาสิกา เลื่อมใส 

ในฅวท่านอาจารย์มาก มีคนมาปลูกเรือนเล็ก ๆ ไว้ที่ชายทะเลบางบง 

ในด งฅนลำพูกนนบจำนวนมาก เพื่อจะไค้ปฏิบัติธรรมกไ]ท่าน 

อาจารย ควยบารมีของท่านอาจารย์ เรือนเล็ก ๆ เหล่านํ้น ที่สร่างขั้น 

อย่างมีระเบียบเบึนแถวเบ็1นแนวงคงาม จึงมีถนนสะพานเดินฅิคฅ่อ 

กนเรียบร่อย ทงนํ้าประปาและไฟก็มิได้ขาด ชายหาคบางบงทล่งวภ 

อโศการามจึงเบีนเหมือนหม่บ็านเล็ก ๆ ที่สงบสง'ดเบีนที่สุด ผ้ที่ไป 

ค่างแรมค่างคืนเพื่อปฏิบัติธรรมเหล่าน1น ส่วนมากเบีนสฅรืมีอาย 

มี1ฐานะคี มีลูกหลานหม่นเยี่ยมหม่นปฏิบัติอยู่เสมอ กณแม่เบน 

ลกศิษย์ท่านอาจารย์ลี ฅํ้งแฅ่ท่านย*งไม่มีใครรู้ฆักมากเหมือนเวลาน*น 

ขณะที่ท่านมาจำพรรษาอยู่ ณ วิดบรมนิวาส ขณะที่สมเด็จพระมหา- 

วระวงศ์ เจ*าอาวาสองศ์ก่อนยงมีชีวิฅอยู่ประมาณ @๒ บีมาแล่วิ 

เมื่อท่านอาจารย์ย้ายมาสร่างวคอโศการาม บางบง ท่านก็ติคคามมา 

คำย และมาปลกเรือนเล็ก ๆ อยู่ชายทะเลในดงลำพเพื่อปฏิบัติธรรม 

เขาพรรษากรีง์หนึ่งคุณแม่ก็มาอยู่เรือนไมีน และพวกเราก็พากไเ 

มาเยี่ยมเสมอทก ๆ อาทิฅย์ ฃ็างบ้านนํ้'นิมีคุณหลวงวุฒิธรเนติร่กษ์ 

และคณนายมาปลูกเรือนอยู่ดำย เลยไค้เพื่อนบานที่คี ทำให้สบายใจ 

ขั้นอีกมาก วินพระขั้น ๘ กำ ดรงกไ]วินพฤหสบดี ที ๒๗ ฅุลาคม 

๒๕๐๓ คุณหลวงวฒิๆได้เอาคุณแม่มาส่งที่บาน ผมว่าคุณแม่ 

เหนื่อยเบีนลมไป ไม่ค่อยสบายใจ ไม่อยากจะไห้อยู่คนเดียวที่บางบีง 

คุณแม่มาอยู่ไค้ประมาณ ด อาทิตย์ก็หายสบายดี กลบไปบานกี่งเพ็ชร 

ไค้ เวลาน1นผมมิไค้มีความสงสย'ว่าคุณแม่เบนโรคภไ]อะไรเลย 



เพราะกดว่าท่านอายุมากแลำ การออนเพลีย เหนือย หนำมืด เบ็่น 

ของธรรมคา หาได้คิดว่าเบนอาการเรีมแรกของหำใจที่อ่อนกำลง 

ลงไม่ 
ะะฟ่ 

คุณแม่สบายดีขนเบ็่นลำด*บจนถึงวนเกิดผม และกรงนเบน 

กร5งแรกที่ผมได้มีโอกาสเลียงท่าน และเชิญเพื่อนมาร*บประทาน 

อาหารควย มีคุณประจวบแฟนว*น,พุธ และแฟนสะถึท1งหลาย แค่ 

เมื่ออยู่ค่อมาอีก ๒-๓ ว*นก็เรีมบวยกระเสาะกระแสะอีก เบนทว*ค 

มีนเวียนจนนอนซึมฅลอดที่งวํน บสสาวะมีนำดาลไม่มาก เมื่อวนท่ 

๑๔ พฤศจิกายน ๒๕0๓ ท่านไค้เข่าไปอยู่ ร.พ. คิริราชเกี่ยวก*บ 

โรกเบาหวาน และอ่อนเพลียเบนกรงแรก ได้ฅรวจดหลายอย่าง 

ปอด หำใจ ผ้รำบาคือหมอระจิฅ บุรี ที่หำใจไม่พบอะไรผิคปกฅิ 

ท่านสบายดีขน จนสามารถมาร่วมท่าบุญที่ห์องนกศึกษาแพทย์หญิง 

คึกมหิดลวรานสสรณ์ เวลานนในหํองน1นมี น.ศ.พ. หญิงถึงแก่กรรม 

คำยโรค ลิวคืเมีย ทำให้ไม่มีนํกศึกษาแพทย์คนใดกลำเข่าไปเจ็บ 

อยู่ในนํน ประจวบเหมาะก'บท่านเจาคุณศรีธรรมประสาธน์ เจาคณะ 

ธรรมยฅิ จำหว'ดนครศรีธรรมราช ว*ดมหาธาค เบ็นมะเร็งที่แกม 

ชวา ท่านมาอยู่หองแยก จึงนิมนต์ท่านเข่ามาอยู่ในหองน1น และ 

สวดมนต์ทำบญเลียงพระเพื่อให้เบนสวัสดีมงคลแก่ท่อง และพวก 

นำศึกษาหญิงจะได้ไม่กลำฅ่อไป 

คณแม่อยู่ ร.พ. คิริราชได้ ๒ อาทิฅย ก็หายสบายดี พอออกจาก 

โรงพยาบาลก็ฅรงไปเมืองชลบุรีเลย เพื่อไปพำอยู่ก*บเจำคุณถถล- 

กรศิล!]และคุณหญิง เพือนสนิทรำใคร่กนมาซานาน อยู่ที่เมืองชล ๆ 

กณหมอสง่า วิชท่นธ์ และภรรยา กบกณพี่ถวิล ซึ่งเบนบตรีของ 



ทานเจาคุณถกลกึรกีล!] เอาใจใส่ท่านมาก 

ซงเบ็นทีสบใจของคุณแม่มาก 

พาไปเที่ยวที่ต่าง ๆ 

อีก ๒ เดือนต่อมา คือเมื่อว่นที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕อ๔ 

คุณแม่เรี่มบวยอีก วนนั้เบ็๋นวํนพฤหํสบดื ผมเหนื่อยฅลอดทํ้งว่น แต่ 

ก็สบายใจเพราะไค้ทำบญกกีลไว้มาก โดยเฉพาะอย่างยี่งก”บกนไข้ 

ทีเบืนแพทย์หรือพ่อของแพทย์ เบ็เนแพทย์โรงพยาบาลสงฆ์หนงราย 

รองปลดกระทรวงหนึ่งราย ผมไปเยี่ยมคุณแม่เมือเวลา ๒๐ น. 

คุณแมบนว่า Iสกอ่อนเพล ยไป ไม่ได้เบี่นหวํ คหรือเบนอย่างคืน ๆ 

ผมไม่มีเครืองมือฅรวา)ไปเลย ไปเพื่อคืองการจะเยี่ยมท่าน ถาม 

ทุกข์ สขแลา จะกลํบ ไป โรง พยาบาล คิริ ราชอีก เพอทำ การ ผ่าฅค 

กะโหลกศีรษะของบิคานายแพทย์กนหนึง ซึงมีการฅกเลือคใน 

กะโหลกศีรษะ แม้จะเหนื่อยอย่างไร ก็ค้ใจและหายเหนือย เพราะ 

ผู้บวยนื่นหลง จาก เบี่คกะโหลก ศีรษะ เอาโลหิฅ ออกแล,ว ๒ ช,วโมงก็ 

พนรู้สึกคืวคื หลำจากที,สลบมาแล่ว ๖ ชำโมง 

๒ วนฅ่อมา คือวนที ๒๘ มกราคม ฅอนเยนคุณแม่ไค้รบ 

ประทานยาถ่ายมากเกินไป ถ่ายหลายกรง จนเบนลมไป หมอสนิท 

ไค้มาเผาและรกษาอย่จนถึงเวลา ๒๓ น. เห็นไม่ค้นกจึงเอาฅวท่าน 

ใปโรงพยาบาลพระบนเกลา พลเรือครื กมล ชมพูนพงค ผู้ชำนาญ 

การแพทย์ทหารเรือไค้ช่วยรํกิษา การพงหวใจไม่พบอะไรผิสปกคิ 

ทำ 2.0.0. พบว่ามี ลฑ1. 300น11ท ๒ณ!:01; ความค้นคำจนคองให็ยา 

คืนโลห้ฅให้สงขั้นมา ๑0๐/๖0 หายใจอย่างเหนิอยฅองให็เชา 

กระโจมอ๊อกซิเยน วนร,งขั้นคุณแม่สบายขึน แค่ยงอยู่ในกระโจม 

ศีอกซิเยนฺ คอนน่ายหำใจค้ขั้นมากจนไม่คองใช้ถึโวเฟค พอถึง 



วนที่ ๓๑ ก็ไม่ท่องใช้กระโจมอ๊อกซิเยน ท่านก็หายคืนหายวนโคย 

เร็วจนกสบบ่านไค้ 

การที่คณแม่หายจากวิกฤติการณ์อย่างรวคเร็วนีก็โดยผื่มือหนอ 

สนิท หมอสนิทเบ็!นคนท่าอะไรไค้อย่างรวดเร็วบ่นใจ มีสมฤทธิผล 

ท่องการรถพยาบาล ท่องการทบ่ยแพทย์ ท่องการกระโจมอ๊อกซิเยน 

ก็ได้ร านที ทำให้ผมปลั้มบ็ฅและนึกชมเชยอยู่เสมอ ถาเทียบกบฅว 

ผมเองแล่ว ผมคิดว่า ไม่สามารถจะทำอะไรไค้อย่างน8น ทง ๆ 

ที่ไกร ๆ ก็ทราบว่าผมอยู่โรงพยาบาลคิริราช โรงพยาบาลชินหนึง 

ชองเมืองไทย เร็มท่นท่งแท่รถพยาบาล เมื่อเร็ว ๆ นั้ผมถกฅามไป 

ดุผ้บ่วยฝร'ง-ที่ถกยิงที่ศีรษะ นายแพทย์นรสิงห์อยากจะให้ผมเรียกรถ 
ขข ใำ I I * 'ห 11 1 ; ห1 
พยาบาล ผมไมทราบวาจะทาอยาง เรเพราะ 1มเคยเรยก และ เม 

ทราบว่าประสิทธิภาพของรถพยาบาลคิริราชนนแก่ไหน เพราะเกย 

เห็นมานานแล่ว เมื่อเข้าโรงพยาบาลได้ ความยุ่งยากก็ยงมีอีกมาก 

เพราะบ่องเต็มเบนประจำ และ'จะท่องฅามหมอบ่'วใจ เกราะห์คี 

ที่ผมมีทมอหำใจอย่ และมีเครืองมือพอเพียง แค่ถึงอย่างไรก็คี 

ยำไม่รวดเร็วและเรียบรอยเท่าหมอสนิท 

เมื่อว*นที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๐๔ เวลา ๘ น. ขณะที่อยู่บ่าน 

ก็งเพ็ชร กณแม่เบนลมหนำเขียว ชีพจรวี่งขนไปถึง®๖๐กุบท่อนาที 

หมอสนิทได้เอารถพยาบาลมาร*บ่ไปโรงพยาบาลพระบี่นเกล่า ๆ 

เวลา ๑๐ น. ได้เอาเข้ากระโจมอ๊อภซิเยนอีก ผมไปถึงโรงพยาบาล 

พระบี่นเกล่าเวลา ๑๒ น. คุณแม่ยงหายใจคำยบ่องเบ็นส่วนมาก 

รู้สึกเหนื่อยเพราะหายใจไม่สะดวก ชีพจรลดลงมาเหลือ ๑๒0 

ท่อนาที กวามดน ๑๔๐/๘0 นฺก็อีกกรํ้งหนึงที่แสดงถึงความ 



ไม่สามารถของผมโนการที่จุะช่วยเหลือกณแม่ให้ทํนท่วงที แม้แค่ 

จะคุามหาฅวผมอย่าง!,ดืยวก็กงกินเวลามากกว่า-นน 

คุณแม่มีอาการรนแรงอย่ ๓ ก่นก็หาย พกพนอยู่โรงพยาบาล 

นาน'จนถึงค้นเคือนตลาคม'จึงกก่บมาบ่านซอยกี่งเพ็ชรเมื่อวนที่ ๒๓ 

ฅุลาคม ท่านไค้มาบ้านผมก่งเหนื่อยมาก ชนกระ ไดไม่ไค้ตองรอ 

จนเย็น จึงค่อยพยงขั้นไปชํ้นบนได้ ได้เชิญ น.พ. พชรีสาน ชุมพล 

มาตรวจควยเครื่อง ธ.0.0. พบของเก่าไม่มีลีชนใหม่ ท่านก็ค่อย 

สบายขั้นเบนลำดิบ จนถึงก่นเกิดของผมอีกเมื่อค้นเดือนพฤศจิกายน 

ท่านอุตส่าห์ทำธงก่วยธนบ้ครใบละรอย ๔ ใบ ใบละยี่สิบ ๕ ใบ 

ใบละสิบ ๙ ใบ บกลงบนขำวสาวใส่ไว้ในพานทอง อุตส่าห์ท่าไว้เมื่อ 

วาน และเอามามอบให้ผม ภายหลงทำบญแลิว กรงํ้นื่มีญาติพี่นอง 

มามาก รวมที่งคณอาผาค อาเยือก และอาหนุ ค้วย จึงได้ร่วมก่น 

ถ่ายรปเอาไว้ น*บ'ว่าเบนการถ่ายรูปหมู่กรํ้งสดท่ายของคุณแม่ ลก 

และหลาน และญาติสนิท ที่บ้านผม ผมได้มีโอกาสพากณแม่ไปเที่ยว 

ปากนา ๒-๓ กรํ้ง บี1ใหม่ ๒๕0๕ ขณะที่คุณแม่อยู่บ้าน ผมจึงได้ 

จ'ว้าการรืนเริงบี1ใหม่ขืนในระหว่างพีน*'องก,น ท่านได้มีโอกาสรื่นเริง 

สบายใจที่เห็นลก ๆ และหลาน ๆ ซึงเวลานีมีถึง ๒® กน ท่านไค้ถก 

รมลิอมโดยหลาน ๆ ซึ่งกลุ้มรมก่นขอสตางค์ หก่งจากก่นชนบี1ใหม่ 

แก่ว ท่านก็ไปอยู่บานกี่งเพ็ชร 

ก่นที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๐๕ คุณแม่ตองเขาโรงพยาบาล 

พระบนเกก่า ๆ ใหม่ เพราะแน่นหนาอก ท่า ธ.'0.0. ใหม่ ไม่พบ 

ลีช*นใหม่ พอว*นร่งขั้นก็สบายกี่ คุณแม่อยู่พระบนเกลา ๆ จนถึง 

ก่นที่ ๗ มีนาคม จึงมาอยู่ก่บหมอชองมาศ ท่านก็สบายดีเรื่อยมา 



เวลานนหมอสนิทไม่อยู่ เมื่อวนที่ ๒๐ เมษายน ผมจึงขอแรง 

หมอเกษม ลิ,มวงศ์ ให้กอยไปคกณแม่ไว้ ถารีบค่วนจะไศ์แกไขไศ์ 

เพราะผมไปห์!วนาจรเชียงใหม่โคยทางรถยนฅ์ และไปล่องแกง 

แม่กก พอผมกลํบมาว้นิที่ ๓๐ เมษายน คุณแม่กยงสบายค 

ระหว่างนํ้นหมอเกษมมาเยี่ยมคอยู่ทุกวไเ 

ว่นที่ ๑๒ พฤษภาคม กณแม่เขาโรงพยาบาลพระบนเกลา ๆ 

ใหม่ คอนน้ไม่มีอาการอะไรรีบค่วน นอกจากมึนศรษะเลกนอยและ 

ขาบวม พอหายดีแลวก็ย้งพ'กรกษาฅวอยู่บานหมอสนิทห่อ ฬจนถ 

วนที่ ๒๗ กินยายน จึงกล*บมาอย่กบหมอชองมาศ และมาอยู่กบผม 

เมือกินที ๕ ฅลาคม ๒๕๐๕ กณแม่ยงอ่อนเพลียมาก ฅองอุ้มขืนไป 

ขางบน คณแม่ก็ย้งอยากให้พาไปเทียวเสมอ จึงต้องพาไปปากนำ 

เบี่นกร1งคราว คณแม่ก็ยงร้สึกอ่อนเพลียอยู่เรือย ผมจึงเอาเขาไป 

ฅรวจใหม่ที่โรงพยาบาลคิริราช เมือวนที©๙ฅลาคม คุณแม่ยงบ่นว่า 

เวียนศีรษะ แต้ชีพจรและความกันอยู่ในเกณฑปกฅิ ยงเบ็นหวค 

เหมือนคร,งก่อน คุณหมอพัชรีสานเบนกนดูแลอยู่ กพับมาอยู่บ่านผม 

เมื่อกินที่ ๓ พฤศจิกายน 

กินที่ อ® พฤศจิกายน มีงานทอดกฐินที่กิต้อโศการามบางบง 

ท่านพ่อ ลี พึ่งถึงแก่มรณกรรมใหม่ ๆ มีกนไปทำบุญกันแน่น 

กณแม่ก็คีใจมากที่ได้กกับมาเห็น,วคอโศการา'มอีกกรง ได้ทำบุญ 

ได้เห็นรปท่านอาจารย์ โบสถ์ ศาลา เพื่อนฝูงเก่าแก่ และได้มี 

โอกาสพึ่งพระเทศน์และทำบุญ 

คณแม่มาอยู่พัานผมต่อไปจนถึงกันที่ ต ๙ พฤศจิกายน ผมก็ 

ได้กับโทรกัพฺห์ตอนเย็น ๖ โมง ว่าคุณแม่เบ็่นลมไปรืบกลับบ้าน 



คุณแมค่อยสบายแลว กำลงน"งรึบประทานบ้'าวบ้มอย่ชีพจร®00/น. 

ความคน ๑๑อ/๗๐ ต่อจากน*นมาท่านก็สบายดี ส่วนมากก็นํง ๆ 

นอนๆอยู่ในบ้าน ไม่ไค้ออกไปไหน ทง ๆ ที่อยากจะไปเมืองชลอีก 

วนที ๒๔ พฤศจิกายน คุณแม่นอนไม่หฒั จนถึงวนที่ ๒๗ 

กลางคืนคอน ๒๓ น. มืเหนื่อย หายไจค่อย ๆ แรง ๆ นอนคราง 

ไค้เชิญหมอพ้ช่รีสานมาดู กณหมอก็ดีใจหายมาท*,นที ไค้ฉีด 

อมิโนพิลลีน ให้ ท่านก็ใม่ค่อยสบายขนน่'กย*งกรางอยู่ แต่ชีวะอาการ 

ไม่มี อะไรน่าวิฅก ผมได้ปรึกษากบหมอสนิท จึงไปส่งท่านไปอย่ 

โรงพยาบาลพระบี่นเกลา ฯ ใหม่ตอนเช่า มาอยู่พระบี่นเกลำ ๆ ไค้ 

ท่านก็นอนหลบสนิทดี ไม่มีอะไรกงวล อาจจะเบนเพราะว่ามาอยู่ 

บ้านผมนานเกินไปเพราะมาอยู่ครึงนื่ร่วมสองเดือน บ้านผม 

ท*งกลางบ้นกลางคืนค่อนบ้างเงียบเหงา กงจะทำให้ท่านใจกอหคห่ไป 

บี่ใหม่ พ.ศ. ๒๕๐๖ ขนบ้นบ้วยดี คณแม่อยู่ก*บหมอสนิท 

หมอสนิทไค้พัการเลั้ยงกลางวน คุณแม่รู้สึกชุ่มชื่นในหมู่ลกและ 

หลานไค้ช่วยกนถ่ายรูปไว้มาก คุณแม่อยู่บ้านหมอสนิทเรื่อยมาจนถึง 

วนที่ ๒ กมภาพ*นธ์ เบ้าบวมเล็กน*อีย แต่แบ้วก็ค่อยหายไป เมื่อ 

บ้นที่ ๒ เมษายน ผมไค้ไปนอนบ้างที่โรงพยาบาลพระบี่นเกบ้า ๆ 

พอทราบว่าผมจะไปนอนบ้างกบท่าน ก็ดีใจมาก จ*ดแจงให้แม่ใจ 

ทำบ้องบ้าง ๆ ให้สะอาด เดรียมอาหารและผลไม้ไว้ให้รึบประทาน 

ตอนเย็น เวลานํ้นคุณประยงค์ ค5งตรงจิตต์ มาอยู่โรงพยาบาลบ้ๅย 

บ้วยเรื่องแผลเรั้อรึงที่หบ้าอก เมือวนที่ ๑8 เมษายน ผมก็มี'โอกาส 

ไปนอนบ้างที่โรงพยาบาลพระบนเกบ้า ๆ อีกกรง วนนื่เบื่นวนดี 



เพราะเบ็1นว่นเบี่คฅึกสำก้ญ ๒ หลง คึกประยงค์-เลก คิงฅรงจิตต 

และคึกท่านผ้หญิงวิจิตราที่โรงพยาบาลคิริราช ท่านจอมพลสฤษดิ 

ธนะริชฅ์และท่านผู้หญิงวิจิฅราเบนผู้มาเมื่ดเอง คุณแม่เริมมีอาการ 

เพลียลงเมื่นลำค*บ วนที่ ©๕ เมษายน เทาบวมเล็กนอย นำฅาล 

ในโลหิตขั้นสง วไเรุ่งขั้นผมเลยไปนอนคางควย 

อ และ อ ไปกางคิวย ท่านก็สบายใจไปอีกโข 

มีหลาน ๆ เช่น 

วนที ๒๔ เมษายน 

กรงนึก็มี 

หลานๆไปนอนคิวย เช่น เอั้อย และออย คุณแม่สบายดีขั้นเรือย 

ซนถึง'!นํที่ ต® มิถนายน ท่านสบายมากจนเดินไค้ แต่พอวนรุ่งขั้น 

ท่านก็เบ็่นลมไปอีก ทุก ๆ กร1งที่ท่านเบนลมลูกทุก ๆ คนรวมทง 

ผมคิวยก็เบนห่วงเพราะท่านมีอายฺ1มากแล้ว เบนไม้ใกล้ผึ้งเค็มที 

พอไค้ข่าวก็ม่กจะไปเยี่ยมท่านพรอมหน้ากินหมก รวมท1งหลาน ๆ 

น้วยเมื่นส่วนมาก ร่งขั้นกณแม่ก็สบายตี แต่ยงน้องนอนนีงอยู่ 

ต่อจากนนคุณแม่กสบายมาเ'?อย ๆ 

ว,นที่ ๒ กรกฎาคม เวลา @๒ น. ผมไปเยี่ยมกณแม่เวลา 

กลางว'นที่โรงพยาบาลพระมื่นเกน้า ๆ คุณแม่กำน้งร้บประทาน 

อาหารกลางน้น มีขาวกลกกะมื่ แกงปลาคุกและแกงจืด คณแม่ 

ชวนให้ริบประทานอาหาร แบ่งอาหารทีมีเหลือนอยแน้วเอามาให้ 

ผมริบประทานเสร็จแล'านอนพ้กจนถึง ©๔ น- จึงไค้กราบลาท่าน 

ออกมา ท่านให้ศีลให้พรให้เดินทางโดยสวสดี หาความร้มาช่วยกิน 

ริกษาคนไข้ต่อไป นาฅาคลอ ท่านจะนึกทราบหรือไม่ทราบว่าการลา 

ของผมครํ้งนั้เมื่นการลากรงสุด และจะไม่ไค้เห็นท่านอีกต่อไป 



คณแม่เรี่ม'บายเมื่อวนที ๒๗ ตลาคม ๒๕๐๓ ถึงแก่กรรม 

วนที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕0๖ รวมเวลาที!!วย ๒ บ ๙ เคือน ๒ วน 

กรงหลงนืท่านอย่โรงพยาบาลฅิดต่อก่นเบึนเวลา ๘ เดือนกว่า 

ถามาพิเคราะห์คอาการต่าง ๆ จะเห็นว่าท่านมีอาการสำคญ 

ดือ เ- 

๑. เบนลม 

๒. เหนอย 
2^ 

๓. เทาบวม 
๘! ^ 

(8ที่ . เบนหวค 

ร่วมกไ]เบาหวาน 

คนเหล่าน*นเบน 

การเบ็๋นลมของคณแม่หรือคนแก่ที่งํ้หลายนนผิดก่บกนหน่ม¬ 

ล าวธรรมดา คนหน่มสาวน5นชำเวลาไม่กี่วินาทีหรือนาทีก็หาย 

คนกลางคนบางทีก็เบ็1นลมไปนานหน่อย เช่นในการแข่งข้น 

ชิงแชมเบยนโลกระหว่างโผนกำ!ฮาราคะ ที่สนามแบดมินฅนของ 

สนามกีฬาแห่งชาติ มีคนเบนลมกนหลายคน 

น์องใหม่ของการดมวยทำน้น ไม่เคยแก'การเทียคเสียดเยียคยค 

ยิงกะเขาทะนาน การที่ท่องใช้กำลำกายมาก ประจวบกบอากาศร่อน 

และกนมาก ทำให้หัวใจอ่อนไปช'วขณะจึงหนำมืคไปวูบหนึ่ง 

เคราะห์คีทียำมีสติ มิฉะนนึ่ก็คงถูกเหยียบตาย เก่าแก่คนหนึ่งมารอ 

บุตรีท่องถูกผ่าเอาไส้ท่นออก รอไปรอมาหน้ามืด (แต่คูหน้าแล้ว 

หน้าซีด) น้องให้นำและนอน ไม่ใช้หมอน ชวเวลา๒-๓นาทีก็หาย 

ที่เบ็1นน้งนึ่เพราะความกดน้นประ!สา,ทศูนย์กลาง'ที่1มีท่อ'หัว,ใจ คุณแม่ 



ผมเบนลมหลายกร8งและทกครื่งก็เกิดเพราะเดินหรือชนบนไค แต่ไน 

ตอนท้าย ๆ อย่เฉย ๆ ก็เบน หำใจของท่านท้นก็มีลกบณะเหมือน 

ส่วนประกอบอื่นๆของร่างกาย ที่เห็นชำคือผิวหน*,ง และกลามเนอ 

ทำ'ไป ผิวหนำท้นย่นไม่เต่งดิงยืดหยุ่น มีสี,นาดาลไหม้เบนจุด ๆ 

อยู่เบ็่นแห่ง ๆ กล่ามเนั้อทำไปอ่อนนุ่ม จนเกือบจะไม่มีแรง 

ยกแขนขาและลำดำ กล้ามเนึ่อที่ช่องท้องท้นก็ยืดยานจนเห็นท้อง 

บองอยู่เสมอ ตาก็ชำจะมำมองไม่เห็นอะไรชำ มีนาฅามาก 

เคราะห์ดีที่หย*งไม่ตึง กระดูกต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลง เช่นที่กระดูก 

ล่นหล่ง กระดูกท้นเอว และกระดูกขอเข่า เหล่านั้เบ็นเครื่องแสดงว่า 

อวยวะท่าง ๆ ท้นทรุดโทรมเสื่อมทรามลงไปมาก หวใจของท่าน 

ก็มีลำษณะอย่างเคียวกิน, อ่อนแอ และมีโลหิตมาเลี่ยงพอที่จะเดิน 

ไปไค้เท่าท้น ท้ามีเหตุฉกเฉินแม้แต่เพียงเล็กน้อย หำใจท้นก็ขาด 

โลหิตท้นที รวนเรจนเกือบจะไม่เต’นหรือเต้นเร็วเกินไปจนไม่เกิด 

ประโยชน์ กือฉีคโลหิดอ่อนไป จนไปเลี่ยงสมองไม่พอ จึงมีอาการ 

หท้ามืดเบ็!นลม คนหนุ่มและกลางคนท้น เนอกท้ามหำใจยำแข็งแรง 

จึงกท้บมาส่สภาพปกติไค้รวดเร็ว คนแก่นนใช้เวลานานกว่าจะพน 

ขนมาก็ต้1มว*'นหรือหลายท้น หำใจที่แก่นจะทำอย่างไรก็ไม่กลับมา 

ให้หน่มไค้เหมือนลับเครื่องนึ่งของเราเครื่องหนึงที่โรงพยาบาลคิริ- 

-}าช เบนเครื่องแรกที่มีใช้ ซอมาด1งแต่สมยหมอโนเบิล ซึ่งมีอายุ 

บี่แลว ใช้ไปซ่อมแซมไป เรือยจนในทีสดเมือ ๓ เดือน 

ก่อนท้นเกิดระเบิดเอง การระเบิดท้นเบื่นไปอย่างละมนละม่อมมาก 

เพราะท้าเบนอย่างรนแรงเหมือนระเบิดของเครื่องนึ่งใหม่ ๆ แล้ว 

กวา ๓๐ 
ะ 



คงจะมีผ้บาดเจ็บกันบ้าง แต่นี่ผนังของเครื่องนึ่งนี่นค่อย ๆ แยกออก 

มาเบื่นชน 

หวใจกบปอคน1ใ.แบ!นอนัย วะ ที่ค่นัน ทำ งานนัม พนธ์ นัน ถ้า 

ชางใคข้างหนึงอ่อนก็พาลให้อีกขำงหนึ่งอ่อน อาการเหนื่อยนี่น 

เบนสญญาณสำก*ญมาก เกิดขั้นถ้วยเหตุ ๓ ประการ ที่กระตุ้นเตือน 

ของศนย์บ่งก*บหายใจ 

๑. การก'งของการหมนเวียนโลหิตในปอด 

๒. การขาดอ๊อก'ซิเยน 

๓. การที่นัองนัวใจ (เอเตรียม) และเส้นโลหิตใหญ่ 

ขยายนัวมากเกินปกติ 

เหคอนแรกนี่นเกิดเพราะหวใจขางซายเรื่มวาย เมือมีการวาย 

เกิดขั้น ปอดจะมีโลหิตก"งมาก อ๊อกซิเยนก็เรีมนัอย 

การที่คณแม่นอนไม่หลบ ๓-๔ คืนติดต่อกนนน เบืนอาการ 

อ่นหนึ่าของห่าไปีวาย การนอนไม่หลบนี่เมอร่วมกบกวามกนัว 

กวามฅกใจ ความนัาเหว่ก็ทำให้เกิดเบ็นวงจรร่ายขั้น จนทำให้ปรากฏ 

พนการหายใจค่อย ๆ แรงเบ็่นพำ ๆ ซึ่งอาจจะเบนผลของการที่ 

สมองโดยเฉพาะอย่างย็งศนย์หายใจ ได้รบโลหิตเบนพก ๆ 

ท่านได้มีอาการของนัวใจวายอย่างอื่น ๆ เห็นชดตลอดเวลา 

ที่ไม่สบาย 

ส. ที่ปอด-ซึ่งแสดงให้เห็นจากการมีเสียง”รล” ในปอด 

๒. ที่การหมนเวียนของโลหิตทํ่วีไป - โดย การมีหน้า เขียวกรีงหนึ่ง 

และมีการบวมที่ขาหลายกรีใ! การที่ท่านบ่นว่าเบึนหนัดโด?) 



ไม่มีไซ้สงนน สาเหฅที่สำค*,ญคือ การทมีโลหิตค”งอยู่ในปอ'ล 

มากกว่าปกกิน,นเอง 

เบาหวานของคุณแม่เบึนมาเรํ้อร'งนานกว่า @๕ บี่แลว เบา- 

หวานเบ็นอย่างอ่อน จึงไม่ทำให้ท่านเดือดรํอนมากนก ททำให้ท่าน 

รำคาญบางก็คือสายตาที่พ่างลง เพราะมีการอกเสบเรั้อรงของเรฅินา 

(หมออท*ย รํฅนิน) เบาหวานนํ้นก็มีพิษฅ่อหวใจและประสาทเหมือน 

กน เพราะเบาหวานทำให้เสินโลหิตแคบเขา ๆ เมือเบนที่เสนโลหิต 

ของห*วิใจอย่างของคณแม่ก็ทำให้โลหิตมาเลํ้ยงไม่พอ เนือกลาม 

หวใจขาดอาหารสำก'ญ บางส่วนเสียไป เกราะVใดีทีเบ็่นส่วนนอย 

กล้ามเนอที่เหลือจึงช่วยก้นทำงานจนพยงอวยวะที่สำกญต่าง ๆ ไว้ได้ 

คณแม่เบี่นคนมีบญ เพราะได้ร*บการร*ก์ษาจากหมอที่คีที่สด 

ของประเทศไทย การได้หมอที่ดี ๆ นน ไม่ใช่ของง่าย แม้ว่าจะเบน 

เศรษฐีก็หาไม่ได้ คนที่ไปหาหมอน1นจะก้องทราบว่าหมอน*นคี 

เพียงไร ไม่ใช่ดืแต่ชื่อ และหมอน1นเขาเกรงใจไหม ผมไค้เห็นหมอ 

มามาก และคอยสังเกตการทำงานของเขาเสมอ จึงรู้จกแน่ชคว่าใคร 

ทำอะไรได้ดีเพียงไร ใครหม่นดูแลคนไข้จนแม้แต่อาการเพียงเล็ก 

น้อยก็'จ'บได้ เช่น อาจารย์ใช้ ยนิพนธ์ ซึงล้าร่วมงานสับท่านแล้'า 

เบนไม่มีอะไรพลาค ใครมาดกนไข้นาน ๆ กรงเบนโรคปอดเกือบ 

เต็มก็ย*ง่ไม่ได้ร'บอ๊อกซิเยน 

การที่กณแม่มืชีวิตอยู่นานก้งน และผ่านพ็นวิกฤติกาลมาอย่าง 

น่าใจหายใจกว่า ผมก้องขอชมเชยหมอสนิทมากกว่าใคร ๆ ในการ 

ที่ได้ให้คุณแม่ได้ร*บการร'กษาอย่างทนท่วงที โดยนายแพทย์ชนเยี่ยม 



เช่น พลเรือฅรี กมล ชมพนพงษ์ และ น.อ. พิริยะ โหฅรภวานนท์ 

ผมเองก็ฅองขอขอบคณนายแพทย์ที่ไค้ช่วยริกษาคณแม่?Vวยก'วาม 

เค็มใจและอย่างดี มี น.พ. รจิต บรื น.พ.ม.ร.ว. พ,ชลีสาน ชุมพล 

นายแพทยอุทย รฅนิน และ น.พ. เกษม ลี่มวงศ์ 

ผมไค้เล่าเรืองใหม่ ๆ ชองคุณแม่มานานแล้ว ใคร ๆ ก็กงจะ 

สงสยว่าทำไมผมถึงจำเก่งน'ก ที่จริงเวลานความจำของผมเลวที่สุด 

อ่านหยก ๆ ก็ลืมแล้ว ที่จำเรื่องการไข้ของกณแม่ได้ ฅลอดจนวนที่ 

นน กเพราะผมได้จดไว้ตลอดทกว'น การเขียนเรื่องใหม่ ๆ จึงเบ็'น 

แต่เอาสมุดมาพลิก ๆ แล้วลอกลงไป ความจำชองคนเราน1นแม้จะ 

หนุ่มพอวนร่งขนก็หมดไปต1ง ๕0 ป.ซ. หล*งสองอาทิฅย์แล้วอยู่ไม่ 

ถึง®๐ ป.ซ. ความหลงเมื่อกณแม'ยง์สาว ๆ อายน้อยกว่าผมเวลาน 

เบนเรืองในความทรงจำของผม ไม่ไค้จดเอาไว้ กงจะผิดพลาดบาง 

โดยเฉพาะอย่างยี่งเวลา ซึ่งผมจำไม่ได้แม้แต่ ๑ ป.ซ. 

เมื่อ ๔๕ บี'มาแล้ว เมื่อคณพ'อและคุณแม่มีเคหสถานอยู่ตรอก 

ล้วงอก หล่งโรงพ*กพล้บพลาไชยเดี๋ยวนั้ ผมจำได้ว่าเราอยู่เรือนไม้ 

หน้าน้านมีซ้มปลกเถาวลย์เปรยงเอาไว้ ต่อมาบานน้นไค้ถูกรือปลูก 

เบ็นเรือนบนหยาใหญ่ สรางดวยไม้สก มีเสาใหญ่ ๆ สูง 

คุณแม่ชอบทำกริว และทำอาหารต่าง ๆ ได้ดีมาก การเลยง 

แขกสมยก่อนนนผิดกบสมยนี ไม่มีเจ๊กยกโต๊ะมาดง คิดเงินกนเบ่น 

โต๊ะ สม*ยก่อนรถนํ้มีแม่กริว เขามีลูกนองอยู่ @0 กว่าคน เรียกล้น 

หลายอย่าง หนาเขียง หนำเกา ๆลๆ ถามีการเลียงกนก็จางแม่กริวน 

มา แม่กริวที่คณแม่เกยล้างมานนกือ “ บ่าพู่ ” บาพู่และลูกน้องมา 



แก่กํวกบเครื่องมือ เจำของงานฅองซอของสคของกาวไว้ใหแ'ก 

คุณแม่ไค้1ซอมมือในการเลยงบ1อย เพราะคุณพ่อทำบุญวนเกิค สวค 

มนฅเย็น เลยงพระเช่า เบนประจำทกบ ควยเหฅนีเองคุณแม่กเลยมี 

ภาระ สำกฌบ่อย ๆ คือ เวลา ที่เจ8ริ นาย ท่าน เลย ง แขก เจานาย เวลา นน 

ก็คือ เจา พระยาพลเทพ ๆ คุณ แม่ ก2องไปจํค แจง เบน แม่ งานทำ อาหาร 

เลียง แขก ท่านก็ทำ ไค้ สำเร็จ คืเบนทีชอบ ใจของ ท่าน เบนอ,นมาก 

ประเพณีสม่ย นนํร้สึ กว่าน่า เลื่อมใส กว่า เดี๋ยว น เพราะ ผู้นอ ยมก 

จะ ทำ ของ รบ ประทาน สวย คุ ไป ให้ ผ้,ใหญ่ แทน ที จะ ให้ ขอ งม ชีวิต 

ผม เตย จำ ไค้'ว่า คุณ พ่อ และ คุณ แม่ ทำ เบ่ค กนแ ลีว ให้ ผม กบ พี่ เกษม เอา 

ป ให้ เจา คุณ ฅา พระยา เก ษ ฅรหิร ญร็กษ์ ที่สี่ก็ก พระยา ศรี พี่ เกษม 

กลา กว่า ผม มาก ผม เบน กน ชขลาค ไม่ กลาเขา ผู้ใหญ่ ค อง คอย แอบ 

ซ่อน อยู่ หลง พีเกษม เสมอ บาง กร งาน เสาร์ผม มาก บก ณ แม่ มา ลง เรือ 

ท่าพระ จนทร เขากลอง บางกอกน์อย เอา ของ มี หมี่ กรอกถ,วง อก 

และ เกา ลค เอา มา ให้คุณ หญิง พลเทพ ๆ ผมก็หลบ คุ อย่ กาม เกย 

ไม่ ก ลำ เขา หน าผใหญ่ 

เมออยู่หลงบานยีกอ!!งหรือกรอกถํวงอๆบ่'น ถาผมมีเวลาว่าง 

มกจะเขา1เปชวยคุณแมทากบขาว ผมช่วยขคมะพราว กำนำพริก 

และในทสุคมกวามสามารถจุนแกงเผกไค้ และกทำขนมไค้หถๅยอย่าง 

กรงหนงจะเชือมอะไรไม่ทงาบ ผมกเอากระทะทองเหลืองไปกะงไฟ 

ใสนาไว แลวไปทางานอยางอนจุนสม กลบมาเหนกระทะแกงเม็]น 

ถานคุ ควยกวามกก!จ เอานำเยนเทลงไป กระทะเลยแกก กณแม, 

โก งิธฺมากเลยเอาไมพายฟาคบรษะถมหนงท ถาผมนลาคหนอยเวลา 



นิน ผมกกงเอากระทะลงมาวางขางล่าง ปล่อยให้เย็นเอง กระทะ 

ก็กงไม่แตก 

นอกจากการทำIบ่คยตไส้ และแกงชดลูกลอก (เวลานั้มืกน 

,รูจกนอย ทำเสร็จแลวทำให้เด็กสมยใหม่หึงมาก) และยำอีกจิปาถะ 

คุณแม่ยงทำแกงบวนเก่ง เวลาตรุษจีนและชิดว่วยบว กณแม่จะติอง 

เซ่นบู่เข่าตายาย และให้ลูก คุ เขียนชือ เช่น แม่เย็น พ่อคำ ก่งโ!] 

เฮียชวน ผมไม่ค่อยชอบเขียนเท่าไร เสร็จแล่วคณแม่ก็แกงจีบไฉ่ 

ซึ่งแกงอร่อยกว่าเดี๋ยวนั้มาก 

ระหว่างอยู่ในบานนั้ พเกษมและผมยงอยู่โรงเรียนอีสล่มช่ญ 

อายุยงนิอย จึงมีโอกาสได้ช่วยคุณแม่มาก นอกจากทำกบช่ๅวแล่ว 

คณแม่ยํงมีผื่มือทางอื่นอีก เช่นการติดผม คุณแม่ชอบติดผมให้ฅํ้งแติ 

คุณพ่อถึงลกๆ ที่จริงการคดผมได้เองนน เบี่นการประหยํคที่งเวลา 

และทร่พย์ ผมไม่ค่อยชอบให้คุณแม่ติดนก เพราะเมื่อไปโรงเรียน 

เพื่อนม่กจะล่อว่า เอากะลาครอบบาง ฅคเบนขนกระไคบ้าง ที่จริง 

มาถึงเวลานึจึงนึกถึงพวะคุณค่าง ๆ ที่ท่านได้ทำไว้ เพราะเวลานั้ 

ในเมืองนอกนิยมฅคผมกนเอ-งมาก การฅคผมทีเลวทีสุคคือทอเมริกา 

ก่าฅืคผมขนไปถึง ๒ เหรียญ หรีอ ๔0 บาทในเมืองไทย และยงคือง 

เคะอีก ๒๐ เซนฅ์ ฅคเรีวภายใน ๑๐ นาที เห็นขนกระไคชคและ 

ไม่มีการโกนกน ถาจะให้โกนบางก็คืองเฅะก"นเจ็บ ๆ ในอีงกฤษ 

ๆเช่นเคียวกน ฅคแพ้เมองไทยหลุกลุ่ย ไม่มีกวามละมุนละไม แถม 

1ง|สกปรกเหมีนสาบช่าง1กกผม ถาคอผมเบนแม้แคืจะชนเลวกอาจจะ 

งากินไค้สบายในระหว่าง'พว,กเรา ทีพิลาเกลเพยในสหร4ฐ ๆ ไค้ข่าวว่า 



มหมอกนหน่งผื่มือคีมาก จิบฅ้คผมให้ฟรี เบนงานอดิเรก ทีชิคาโก 

ก็มีรานเล็ก ๆ ระหว่างครอบครว 

เรืองเยบบั่กถักรอย คุณแม่มีความชำนาญไม่แพ้ใกร ท่าน 

พยายามประหยดโดยการทำเองจากแบบพวกกางเกงและเสือ ท่าน 

เยบให้เองถังนน จนพี่เกษมและผมเย็บจิกรเบ็่นและเย็บควยมือเบน 

กวามชำนาญการเยบถัว0มือที่ไค้เรียนจากคณแม่นี เบ็!นฅนเหฅสำกญ 

ทีทำให้ผมผ่าคดและเย็บได้งดงามเรียบร้อยมาก เพราะไปเทียบผมือ 

ผมกบฝร้ง์แยะแถัว ทีคีกว่าผมน1นพอน่บถัว่ใด้ (ขออถัยที่ยกถัวเองมาก 

เกินไปหน่อย) การเย็บจิกรเบ็]นน1นก็ให้ประโยชน์อย่างอื่นอีกมาก 

เพราะขางๆบานมีกุณบาลิงแกไปรบประมูลเขาส่งของหลายอย่างเช่น 

ธงชาติ ถุงใส่ขำว ถัาฅองการด่วนจี๋ก็มาจิางพี่เกษมถับผม การเย็บธง 

ยากหน่อยราคาแพง แด่การเย็บถุงน1นง่าย จิอยหนึ่งกินเวลาประมาณ 

ชํวโมงครึงสองชํวโมงก็เสร็จ ค่าเย็บถุงประมาณจิอยละ ๕ บาท 

บางทีเรากได้เงินใช้กรงละ ๑๐-๒0 บาท ซึ่งเบนเงินมากสำทจิบใช้ 

ซอของจำเบ็,นได้หลายอย่าง เช่นจิกรยานรากาเพียง ๖0-๘0 บาท 

เก็บเงินค่าเย็บถุงเย็บธงไว้ไม่กี่คร็งก็ช้อไค้ 

การเอาพวงมาลาไปวางศพสมํยนึ่นไม่ง่ายและมืจิฌนธรรมน่อย 

เหมือนเวลานี ส่วนมากเขาใช้ดอกไม้สดถัน ท่านเจิาพระยาพลเทพๆ 

ท่านถัองไปวางพวงมาลาเขาบ่อย กณแม่เบ็'นกนทำทํ้งน็น ใครร 

ของพวงมาลาคือปรง ๒ ใบโกงเขาหากน ปรงนึ่ปลกไว้ในถัๅนพก 

หาไค้ นอกจากน5นตองการกลีบกุหลาบ-กลีบบานบรีมาเย็บเบ็่นด0ก 

แบบค่าง ๆ เอาดอกพุดและดอกมะลิมาจิอยลวดดอกไม้ไหวดิดส0ด 

ถับดอกกหลาบที่เย็บไว้กบเพื่น 
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ดอกกลวยเมเวลานนยงนอยมาก ไม่ค่อยใช้จดพวงมาลา 

การจ*ดพานดอกไม้เวลาน2ใ,เก็มีบ่อย ใช้ดอกบานไม่ร้โรยและดอก 

ผะกากรองอย่างสม*ยบจจบ*น 

ศิลปที่คุณแม่ส้น'งหลํงขดหล*งแข็งทำอ?ณ1นเวลานมีคนสนใจ 

ห่อ่ย เวลานั้มีสมาคมมากแห่งและโทรภาพ แสคงการผีมือและทำ 

กไ]ขาวมิไค้ขาด การดเฉย ๆ เช่นน1นไม่มาประกอบให้เบนงานการ 

ที่บานย่อมไค้ประโยชน์ห่อยหรือไม่มีเลย การผีกฝนฅนเองอย่างที่ 

คณแม่ผมทำมาได้ผลดีกว่ามาก 

การอ่านหนงสอ 

คณแม่ชอบอ่านหน*งสือเหมือนก*น เพราะคณพ่อมีหน'งสือมาก 

การที่กณพ่อมีหน้งสือมากก็เพราะชอบพอก*บพระโสภณอ*กษร’กิจ 

เจ่าของโรงพิมพ์โสภณ ๆ จึงไค้ร*บหนํงสือจากเพื่อนมากพอค มี 

หน*ง์สือพระราชนิพนธ์ของพระธีระมหาราชเจ่า ซึ่งเบนหน*งสือที่ 

หรหราที่สค สม้ยน์ไม่มีใครกลำพิมพ์ ปกผ้าสีสวยสด แดง ชมพู 

เขียว กระดาษก็อย่างดีมีรูปศิลปค่างๆ นอกจากนนมีหน*งสือบทละคร 

ของปราโมทย์ พงศาวดารจีน มีเรื่องไซอ่ว ไซ่อน เบนตำง. นอก 

จากน8นยํงมีหน*งสือเรื่องวงศ์ ๆจ่กร เช่นคาวี ล*กษณวงศ์ รามเกียรฅึ้ 

พระอภไ)มณี กณแม่ชอบเรืองจีน และเรื่องวงศ์ๆจ*กรมาก ม*ก่จะ 

อ่านค่ง์ ๆ เบ็1นทำนองคลำย ๆ ก*บที่พวกภาษาศิล!] เขาให้นกเรียน 

ประกวดอ่านก*นเวลาน บางทีพวกเราก็นอนพงการอ่านชองคุณแม่ 

หรือพงการเล่าให้พื่ง พวกเราชอบอ่านพงศาวดารจีนมากกว่าเรือง 

ที่กล่าวมาแลวขำงฅน รู้จ*กพระถ*งชฺม่จีง เห่งเจีย ดือโบยก่าย ดี 



บางกรื่งก็ไปขอยืมหนังสือพงศาวดารจีนของนัาเซ็ง ทีเบนเทือน 

กบนำฮะ การขอยืมหน”งสือของเขาเปล่า ๆ เขาไม่ก่อยา)ะยอมให้ง่าย ๆ 

เพราะเขาหวงหนังสือมาก ค่าเช่าอ่าน ๗ ว*น เขาคิด ๒๕ สฅางค 

ซึงเบ็1นเงินใหญ่มากสำหร"บเด็ก ๆ หรือผู้ใหญ่สม”ยืน8น นำเซ็งเขามี 

หนงสือให้เช่ามาก จึงได้อ่านหนํงสือเรื่อง'จีนหลายเรื่อง เช่นสามก๊ก 

ซิยินทุ้ย ซิองก่ง ไอ้สย สม”ยืนไแบนสม”ยเรื่องจีน หนังสือพิมพ์ 

โดยมากคืลงเรื่องพงศาวดารจีนเบ็นประจำเกือบทกฉบ”บ หนังสือ 

พิมพ์ที่มีเรื่องจีนเด่นที่สุคและขายดีคือ หนังสือพิมพ์ศรีกรุง ซงมี 

เรื่องจีนจริงๆหรืออิงพงศาวดาร เช่นเรื่องจอย่ยเหม็ง ฅอนเย็น 

เราค้องรีบออกไปซื่อหนังสือแถวพ่ฌนากร พอหนังสือพิมพ์มาถึง 

บางคืน"งมงก”นพ์ง ผค้คค้นอ่านให้คณแม่และพ์นัองพ์ง 

การอ่านหนังสือพงศาวดารจีนนน มีประโยชน์ในการข”ดเกลา 

นิส”ยพวกเราอยู่มาก เพราะสอนให้เบ็1นคนซื่อส”ฅย์สจริฅ กค้าหาญ 

ไม่โกหก ขย”น์หม่นเพียร มีความกต”ญะ!] พระเอกด่างๆของเรื่อง 

เช่นกวนอู เดียวจหลง ซิยินอุ้ย เหล่าน เบ็่นยอคของกนดีที่สมควร 

จะเอาอย่าง 

เราอยู่ค้านหล”งบานยืกอชิงจนถึง พ.ศ. ๒๔๗๐ คณพ่อก็ทน 

อย่เฉยๆไม่ได้ รือครวและหล”งค้านก่อเบ็เนฅึกขน ตึกเวลานน์ย์ง 

ใช้ช่องลมและลูกกรงมีลวดลายหลายอย่าง ที่คุณพ่อเลือกมามีแบบ 

คค้ายโรแซฅ คนงานหล่อแบบไปไม่นาน คุณแม่เห็นว่าค่าแรงแพง 

เลยเกณฑ์ให้พวกลูก ไปทำช่องลมนนค้าง การทำน1นง่ายไม่ลำบาก 

แด่ค้องเสียเวลาบาง แม่พิมพ์น,นถออได้เบน'ชน ๆ ก่อนจะเอาปน 



ซีเมนตผสมทรายเทลงไป เอานาม*นขั้โล้ทาเสียให้ลื่น ๆ ก่อน ปูน 

จะตองทำให้หมาคหน่อย และค่อย ๆ กระแทกให้ปูนลงไปแทรกอยู่ 

ตามซอก แห้วเอาปูนซีเมนต์แห้งผสมทรายใส่ท*บลงไปตรงที่อ่อน ๆ 

ค่อยๆโรยทีละห้อย เอาอวยซค่อยกคปาดจนเรียบ เมื่อรุ้สึกว่า 

ค่อนห้างแข็งแห้วก็ค่อย ๆ เอาแม่พิมพ์ที่เบ็นไม้ส่วนค่าง ๆ ออก ทั้งไว้ 

จนถึงห้นรุ่งขั้นก็แข็งเรียบห้อยดี พวกเราช่วยห้นทำหลายสิบอ้น เวลา 

นก็กังฅิดอยู่ก"บฅึกที่ซอยดีงเพ็ชร 

เราห้ายมาอยู่ห้านเลขที่ ๕๘๒ ซอยดีงเพิชร เมื่อบี่ ๒๔๗๒ 

เวลานนผมอยู่มหาวิทยาล*ยจหาลงกรณ์แห้ว ซึ่งเวลาน*นก็คือโรงเรียน 

อาจารย์สตางค์เดี๋ยวนั้ สอบไล่ได้จากที่น'นแห้วก็มาเรียนที่ศิริราช 

ไค้เลย ไม่ห้องมาสอบกันใหม่อย่างเวลาบจจบน เพราะเหตุใด 

โรงเรียนอาจารย์สตางค์มาแทนที่มหาวิทยาลยจุฬาลงกรณ์ผมไม่ทราบ 

เวลานั้ฅามข่าวแว่ว'ว่า มหาวิทยาห้ยจหาลงกรณ์จะรวมกับโรงพยาบาล 

จหาลงกรณ์ เพื่อความสมดุลย์กน 

ระหว่างที่ผมจากคณแม่ไปอยู่ยุโรป ๘ บี่น,น ท่านก็เบ็1นห่วงมาก 

เพราะไม่ทราบว่าจะเบนตายห้ายดีประการใคไม่ไค้มีการติดต่อกันเลย 

ใน ๔ บี1หห้ง พอท่านทราบว่าผมจะกลบมา เมือเตือนตุลาคม ๒๔๘๙ 

ก็ดีใจมากไค้พาพื่นองไปห้บถึงท่าเรืออีสเอเซียดีด ที่กัดพระยาใกร 

สีงที่ท่านบอกให้ผมทำคือ ให้ตรงไปกราบคุณพ่อเสียก่อน คุณพ่อ 

เวลาน8นไปไหนไม่ไค้แห้ว เพราะท่านหลงมาก 

กณพ่อถึงแก่กรรมวนที ด๖ พฤษภาคม ๒๕0๑ ท่านกสูญเสย 

เพื่อนที่คีที่สุดในชีวิคไป และฅง์แค่นนมาคุณแม่ก็หนเห้ากัดมากขั้น 



และชอบทศนาจรมากขน ท่านไปอยู่เมืองชลเบ็นประรำ ไปเทียว 

ฅามห*วเมืองต่างๆมีอีสาน เชียงใหม่ และบั่กษ์ใต้ ท่านยงแข็งแรงมาก 

เมื่อไปเชียงใหม่ยำข็นไปบนดอยสเทพได้สบายโดยไม่ตองหยุคเ'สย 

'หล-งจากพระราชทานเพลิงศพคุณพ่อแลว เมือวนท ®๕ 

มีนากม ๒๕๐๒ ผมก็ได้รำ!ความกรุณาจากคุณหลวงไพรชธม■กิง1 ด้ 

จดการ*บริบ้ทเดินเรือไทย ให้ไปเที่ยวบกษ ใต้โดยเรือภาณรงสี เวลา 

น5นไปท!งกรอบครำ ลกหน่อยก็เกิดได้เพียง ๒ บ คุณแม่นนไมม 

กวามกลำอะไร ผมไค้ชวนอาเยือกไปดวยเหมือนกน รบปาก1โว 

แข็งขน พอถึงเวลาเข้าจรืงไม่ยอมไป 

เรือออกจากท่าช่องนนทรีมืคแลำเพราะไปเสียเ'วลาเดิม,น่า'มํน่ 

ไปถึงปากน่-าเวลา ๒๐ น. ไปถึงประจวบคีรีข้นธ์เรี่มสว่าง การเทียว 

บกษ์ใฅ้ครำนีไต้เทนเมืองต่างๆหลายเมอง มีสมย สิชล ปากพนง 

สงขลา บดตานี ยะลา ตากใบ นราธิวาส ทุกๆแท่งได้มีโอกาส 

ไปชมที่สำค้ญ ๆ สวย ๆ หลายชำโมง บางแท่งหลายวน ออกจากบ้าน 

บ้นที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๐๒ กลำมาถึงบ้านว*นที่ ๔ พฤษภาคม 

กณแม่สบายดีตลอดเวลาลงเล่นนำได้ทีนำดกบาโจและเกาะสมุย 

กลื่นบ้างท่านก็ไม่เมา ทนต่อการเดินทางได้ดี 

มี 

เรื่องราวค่าง ๆ ที่ผมเขียนมานีเบ็่นแค่เรืองส่วนน์อยทีผมจำได้ 

การที่ผมจำได้น1นก็เพราะว่าได้ปฏิบัติมาจริงๆซาๆกำเหลายหน และ 

กวาม'รำเมื่อบ้งอยู่ในปฐม'ว*ยืน8น บ้กจะผงอยู่ในสมองอย่างแน่นแพน 

เหมือนจารึกบนศิลาไม่เหมือนกวามจำโนบ้ชณิมวำ ที่เขียนบน 



หาคทรายไม่ต่องใช้อะไรลบ เพียงแต่ถูกลมเท่านํ้นก็เลอะเลือน 

ไปหมด 

เรื่องราวต่าง ๆ ที่ท่านจะได้อ่านต่อไปน้ เบนเรืองราวที่เขียน 

ขั๊นต่วยนาพกนาแรงเพื่อบชาคณกณแม่ตลอดเวลาที่อยู่ต่างปาะเทศ 

ไกลจากวิฌนธรรมไทย แทนธูปเทียนดอกไม้ เงินทอง เครืองบูชา 

8* 

6? 

2^ 
0^ 

ทงหลาย 

เรื่องเหล่านั้เรืยงฅามลำดิบของเวลาทีเขียนต่งแต่ลอนคอนจน 

ถึงสหวิฐอเมริกา และญี่บุน มี 

6)., หลอคนทีเ4พี่ลด์ ราชาของผ้ใจบุญ และราซาอุฅสาหกรรม 

อ้ง่กฤษ 

๒. พิพิธภ้ณ'ฑ์ของราชต่ลยแพทยาล*ย แห่งเมืองเอคินเบรอ 

๓. จอห์น ย์นเฅอร์ ■ผ้สรางรากฐานในวิทยาศาสตร์การผ่าต่ด้ 

๔. จดหมายของพ่อ 

หมอไทยในประเทศองกฤษ ๕. 

๖. ขอสิงเกตเรื่องชาวต่างประเทศในอังกฤษและกานาคา 

๗. XII2 ใจ๒น่0ฑ31 พะ0ธ!)แส!, 0ข66ฑ ร(น1อ!6 

๘. 'เจ้าพาชาลส์ 

ด'. วินศกร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕0๖ 

4; 
1 ±1 0ดม โปษะกฤษณ: 

เอดึนเบรอ ๑๓ สิงหาคม ๒๕0๖ 

กรงเทพ1 ๑๒ มกราคม ๒๕08) 
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ลอรํ่ดน!'!พีลพี-ราชาขถ พี)!ปีนถ] แลสิ่ 
ฃ จุ ย 

ราชาอุตสาหกรรมอรกฤษ 

ท่านทีไปศึกษาในประเทศอิงกฤษ ถ้าท่านเบ็1นศลยแพทย 

ทาใไ)ใ)ะIV)น บ!!น!161(1 0011.6ฐ6 จ{ 801*^1031 801011068 ซงอยทคกบ 

80731 0011686 ๐{ รง;■860ท5 ในลอนคอน ท่านเบ็1นอายุรแพทย์ 

ทานจะIกยเหน บ!11#161(1 1ฑร111น16 บง6(11031 บ68031*01า ทานเบน 

กุมารแพทยใ)ะพบ 016&1 01'ณ0110เ 810661; 1า0ร1ว11^1 {๐0 8]เ0บ 01น่10เ1:61ไ 

ท่านเบ็่นอิกษแพทย์จะได้อ่านพบถึง ^ษ®6!ง นงทา {01 863631-011 

{ท 0เฟ่1อ131๓01087 ท่านทีพนแพทย์ทางกระคุกจะพบ 1งษ®61า 0๗)0- 

1)6ป้10 060116 ท่านที่เบ็!นแพทย์ทางสตินรีเวชวิทยาจะพบชื่อ ^ง®681 

ท 8073! 0011686 0{ 01วธ1;611ง่013ท & 07ท360010813เธ ทานไปศกษา 

มเระสาทวทยาใ)ะพบชอ บ!11#161(1 ท บ!31101*131 บ!0ธ]วนล! {ว! บ!6!\'011ร 

(11863808 ท่านที,เบนวิสญญีแพทย์จะพบ บ!ซ#!61(1 06?31*1ณ61า1 (น 

^113651๒1105, 0x^(1 ท่านที่เบนจิฅแพทย์จะพบชื่อ บ!ซ#!6บ1 เกี่ยว 

กบ 1ว13ธึฑ03110 06ท116 100 บ5^0๒^)31๒ ทานทสน1จศกษาเรองกน 

ฅาบอค หหนวก และ เบนใบ้ ถ้าไปเยี่ยม 1)1. บ61:ฑ3(า๐’8 ]#0ณ65 

จะพบชื่อของ ไจิ[ง®6!า ฅิคอยู่ เมื่อท่านได้พบช่อ เจิ!ง®6® ฅิคอยู่ 

ถ้บสถาถ้นถ้ง่กล่าวแล*วขาง,ตน หรือติดอยู่กบช่อกน เช่น {จิ,ง®6!า 

บ!-0163801* 8ซ1*861*7’ #๒^ 131'0)เ68301: 0เ ท่\ฑ3631๒1105, บ!ซ#!61(1 

บ!*0163301 อ1 บ6(1131.1*10 8ซ(^61*7 ทานกองถามศวเองวา บ!ซ#!61(1 

นนมีกวามหมายว่ากระไร เบนมนุษย์ เทวกา หรือสงของอะไร ใ 

ทำไมถึง'ได้มีอยู่ทิวไปทุกแห่ง'ทุกเมึองไ,นประ1เทศอังกฤษ ขอให้ท่าน 



ใดุฉ 

อ่านเรื่องราวต่อไปนั้ เพื่อจะทราบว่า ธเฟ่&แป้ นนกืออะไรแน่ และ 

โดยเฉพาะอย่างขึง อ่าท่านเบ็นแพทย์ ท่านจะฅองรู้จก างฟ&เฟ่ ไว้ 

เบึนอย่างดี เหมือนอับท่านรู้จ้ก รอกกั้เฟลเลอร เซ็นรีพ่อรด 

คาร์เนจึย์ ๆลๆ 

อนิจกรรมของลอร์คน'พ่พี่ลด์ เมือวนที ๒๒ สิงหาคม ๒๕๐๖ 

เบึนการสูญเสียผ้ใจบญผู้'ที่ขึง,ใหญ่ที่สุดของ เกรฅ บริเตน ท่านผู้นั้ 

เบ็เนอัวอย่างอันทีของกนที่เกิดในคระกลยากจน ซึงถามืความอุค¬ 

ลาหะพยายามมานะพากเพียร และมีบฌญาฉลาด เห็นกาลไกลแลว 

ก็สามารถจะสร้างตนเองให้กลายเบนเศรษฐี มหาเศรษฐี มีบรรดา- 

ศ'กดได้ ท่านผู้นั้ก็คือ เซ็นรื่ฟอร์ด หรือ รอกกิ เฟลเลอร์ หรือ 

คาร์เนจีย์ ของประเทศอ'งกฤษนินิเอง ลอร์คน"ฟพี่สค์เบ็1นคนที่มี 

อุปนิสยแข็งแกร่งไม่ย่อ1ท่อ เบืนกนสร้างตนเอง ท่านเบ็!นราชาแห่ง 

อุคสาหกรรม และสำค*!ญที่สุดราชาแห่งผู้ใจบญท่งหลาย และอ่าย 

ความกิดอนลึกซึง หลกแหลม ไค้เบนกำลงสำกญในการขยายและ 

สร้างพลงให้แก่การกำของอังกฤษที่วโลก นอกจากน*น, กณธรรม 

ที่เด่นที่สุดของที่'!,นก็กือ ท่านมิได้เอาเงินทองมหาศาลนนมาใช้เพธ 

ความใหญ่ยิงของตนเอง แต่เพื่อบรรเทาทกข์ของเพื่อนมนษย์ และ 

เพื่อเผยแพร่วิชาความรู้ ท่านได้บริจาคเงินเพื่อประเทศชๅกิเบน 

จำนวนไม่น,อยกว่า ๓๐ ลานปอนด์ แต่ต่วของท่านเองนํ้นกงมืกวาม 

เบนอยู่อย่างธรรมดา ไม่มีอะไรแปลกพิสดารกว่าสามญชนเลย อัวย 

เหฅน์ท่านจึงเบ็1นฅำอย่างอันประเสริฐสุด ที่อนุชนท1งหลายจะเรียน 

แบบ เอาเบนฅวอย่าง เพื่อประโยชน์ตนเอง ประโยชน์เพื่อนมนบยํ 

ประโยชน์ชาติ และประโยชน์ของโลก 



๓ 

ปฐมวย 

ลอรค นฟพื่สด์ มีชื่อเค็มว่า วิลเลียม ริชาริด มอริรีส เกิดที่ 

วูซเตอริ, อ๊อกซฟอร์ค เมื่อว*นที่๒0ตุลาคม ก.ศ.©๘๗๗ เมื่อสมีย 

ก่อนสงครามโลกกรงที่ ๒ พวกเราไม่นอยกนกงได้ยินชื่อรถมอริรีส 

เกาเล่ย หรืออ๊อกซฟอริด และบางกนก็คงเคยนึ่งและเบนเจาของรถ 

เหล่าน้ เวลานีรถมอริรีสก็ย่งมีอยู่มากในเมืองไทย แต่ไม่เด่นเหมือน 

เมอก่อน เพราะมีรถหลายสิบชนิดเข้ามาตีรถองกฤษในบ่านเรา 
^(ะ! เ^ ๘๘) ๘เ 0ป ๕ 0^ . *5เ| ข้' เะ!/ 

รถมอร็รีสเหล่านีก็คือชีอคงเค็มของลอรํค น"พเพ๊ลก็ นนเอง เพรา 

ทำที่ตำบลเกาเล่ย์หรือที่เมือง อ๊อกซ ฟอริด จึงมีตุณศ*พท์ว่าเคาเล่ย์ 

และ อ๊อกซฟอริด ฅามตำบลและเมืองน8น มอริรืสมีพี่น์องท่องเคียว 

ก่น ๗ คน ท่านเบนคนหำบ เกิดในตระกูลชาวนามาต1งแต่คริสต์- 

ศตวรรษที่ ๑๓ บิดาของมอร์รืสได้เคยอพยพไปอยู่กานาดาตะว*นฅก 

กรงหนึ่ง แล่วก็?เองกล’บมาภูมิลำเนาเค็มอีก แม้ว่าบิคามารดาจะ 

ยากจนก็ตาม มอริรสกยงมโอภาสไค้เรียนหนึ่งลือจนอายุด๖บี1 ดงแต่ 

เบนน*กเรียนแล่ว มอริรีสเบี่นคนทำอะไรทำจริง ทำงานดำยกวาม 

ชย*นหลายชํวโมงติดต่อกน และไม่ยอมเลิกงานเลยเมือไค้ตงใจแลว 

เบนกนชอบดนตรี และเคยเล่นไวโอลินในงาน เคยได้ร*บรางว*ล 

ของสมภารว*คเมื่ออาย ๑๕ บี1 เพราะมีกวามรู้คีทางศาสนา นึ่เบ็่น 

เครื่องแสดงอนหนึงในกวามเบนผูมใจบุญของทาน 

เมื่อนายมอร์รีสออกจากโรงเรียนแล่ว เพราะแกเบนกนชอบ 

รถจ*กรยาน และมีความสามารถซนเบนแชมเบยนฆัก่รยานประจำ 

เมืองอยู่เกือบ 010 บ ได้เขาใปผ็กหดงานอยู่ในโรงทำรถจ*กรยาน 

มีรายไค้อาทิตย์ละ ๕ ชิลลิงก์ ผกห*คงานอยู่ได้เพียง ๙ เดือนก็ลาออก 



๔ 

และคำยทนทร็พย์เพียง ๕ ปอนค์ไค้ยอกมาฅงโรงงานทำรถ1จกรยาน 

ของฅนเองทีบาน เด็กหน่มอายเพียง ๑๖ บี1ผ้นี มีก'วามสามารถ 

มืผื่มือด็ มีกวามอคสาหะยอคเยี่ยม ไม่ยอมเลกงานจนกว่างานนไเจะ 

สำเร็จ ไม่กลวงานลำบาก ทำงานเกินเวลากว่าผู้อืนสองเท่า ไม่ชา 

โรงงานเล็กที่คงขนก็เรี่มเจริญ ผลิฅรถ'จกรยานชื่อมอร็รีส ออกขาย 

ไค้กล่อง เพราะเบนรถคี แข็งแรง ใช้ไค้ง่าย รากาถูก เขาไม่หยุคอยู่ 

เพียงแก่ทำรถจกรยานเท่านน พยายามทำรถจกรยานยนฅ์ขึนมาเมือ 

บ ๑๙๐๐ ซึ่งทำให้มีผู้สนใจก่นเป็นอ*นมาก 
๘! 

การต่อส้ไนระยะแรก 

ลอร์ค นวพื่ลด์ ได้เล่าถึงเรืองการต่อสู้เมื่อยงหนุ่มคอนนนว่า 

กรงหนึงการแสคงแบบรถจิกรยานยนต์ ที“จิงแกว” ในลอนดอน ๒จิน 

ก่อนการแสดง เครื่องประกอบด่าง ๆ สำหรืบรถยงไม่มาถึง ท่านต่อง 

ทำงานท8งกลางจินกลางคืน ๔ วนเค็มโดยใม่ได้หล้บแม้แด่งีบเดียว 

เพื่อประกอบรถให้สำเร็จ ท่านมาสถานีแปดคิงต่นจากอ๊อกซฟอร์ค 

และก็ก้องขํ้นรถใต้ดินเพราะไม่มีเงินค่าแท๊กซี่ไป “จิงแกว,, ท่านง่วง 

หล”บจนไม่ทราบว่ามาถึงว'งแก้วแก้ว ทราบเมื่อนายประคถามว่า 

ท่านมาลอนคอนกี่กร*งแล,ว ท่านไม่ทราบว่า ๒- ๓ หรือ ๔ กรง 

เมื่องานแสดงรถจิ'กรยานยนต์เลิก ท่านนอนเลีย ๒๔ ช'วโมงเค็ม 

เบ็เนกร5งแรกที่ได้นอนนานถึงเพียงน เพราะส่วนมากนอนเพียง 

๓ ช'วโมงเท่าน1น ความแน่วแน่ในการงานเช่นนืกือรากแก้วของ 
0๘ I 

กวามสาเรจ แคการผลครถ'จกรยานยนฅนนฅองลมเหลว เพราะ 

การเก้าห้นส่วน น่นคือบทเรียนซึงทำไห้มอร์รีสก้องสงวนความเบน 

ผ้ควบคุมกิจการที่ทำควยฅนเองเสมอใน,ชีวฅต่อม'า 



& 

บี®๙๐๔เขาเรี่มเบี่ดโรงซ่อมรถยนต์ เมื่อสะสมทร*พย์ไว้ได้ 

พอควรแลว ก็คิดอ่านทำรถยนต์ฅ่อไป เวลานํ้นรถยนต์ได้ถก 

ปรบปรุงให้ดีขนเบืนอนมาก ไม่ค่อยมีเรื่องขลกขล*ก กนก็เริม 

นิยมแล่ว 

บริษทสรางรถยนต์องกฤษใหญ่ ๆ ยงมวพ วงจะสรางรถ หญ 

กำลงแรง รากาแพง หรหรา 

เมือเบนคงนนก็มีรถอเมริก*น 

ซึ่งมีแต่พวกเศรษฐีเท่าน*!แที่ซั้อขี่ 

เช่น ฟอร์ค ราคาถกเช่ามาแย่งตลาด 
ข 

อย่างสบาย มอรรีสเห็นทางทะลปรโปรง ถาทำรถเล็ก ๆ เบา ๆ 

รากาถก เครืองคี กินนาม*’นินํอย น'งสบาย ออกมา จะตองขายไค้ 

อย่างสบาย 

รถยนตมอรรีสค่นแรก 

เขาเบิ1ดโรงงานเล็ก ๆ ขนที่ตำบลเกาเลย์ อ๊อกซฟอร์ด เมื่อ 

บี1 ต ๙®๒ และสามารถสรางรถมอร์รีส อ๊อกซฟอร์ด ก้นแรกขั้นเมื่อ 

บี' ©๙®๓ รถมอร์รีสไค้รบความนิยมทนที เพราะราคาถูก ใช้ง่าย 

ขนาดพอเหมาะสำหร*บกนชนกลาง ซึ่งไม่สามารถจะซอรถสวย ๆ 

แพง ๆ ได้ รถมอร์รีสก้นแรกมี ๒ ที่น,ง ๘.๙ แรงม้า ราคา 

๑๖๕ ปอนด์ มีนายหนาส่งซอท*นที ๔๐๐ คน เขาจึงตองขยาย 

โรงงานเบนการใหญ่ที่เกาเส่ย เพื่อสรำงรถเหล่านนิ และที่น'นก็เบ็น 

โรงงานอย่จนถึงบทุบ้น การส่งรถนนตองเริมส่งบี! @๙๑๓ จึงทำให้ 

มอร์รีสต*องเร่งมืออย่างหน*ก พอสงครามโลกกรงที ๑ เกิดขั้น การ 

ผลิตรถยนต์ก็ตองงอ หนไปทำอาวุธและเรือกำจดทุ่นระเบิด ท่าน 

ได้รบราชอิสริยาภรณ์ 0.8ธ. บี1 @๙©๗ พอเสร็จสงกรามใหม่ ๆ 



๖ 

บี่ ๑๙๑๘ นายมอร์รีสก็ฅ่องเรี่มฅํ้งํ้แต่ก้นใหม่อีก ควยความขยนธม' 

แรงกล่าและความสามารถไค้ผลิฅรถยนต์ออกไค้ จนถงเคอน 

เมษายน @๙๒๐ โรงงานของเขาสามารถผลิตรถยนด์ไค้เคือนละ 

๑๔๐ กน แต่พอถึงเคือนคลาคม บเดียวกิน โรงงานขยายการผลิต 

ขนไปถึง ๒๘๐ ก้นต่อเคือน ทำก้งที่เขากาดคะเนไว้แต่ก่อน โขก 

ของเขาไม่สดีนก เพราะเศรษ^กิจเรมฅกทำ แต่เขาก็ยงทนผลิครก 

ต่อไปถึงเดือนกมภาพนธ์ ๑๙๒® จนมีรถยนฅเค็มกุดงไปหมด เขาจง 

ก้ดสินใจฅ้ดราการถลง รถเล็กสองที่นงลดลง ๙๐ ปอนด์ รถใหญ่ 

๔ ที่นง์ @๐0 ปอนด์ การก้ดลินใจเด็ดขาดนํ อำนวยผลให้เขา 

อย่างกาดไม่ถึง การขายรถได้เพมจาก ๗๔ คน ในเดือนมกราคม 

ไปเบน ๔๐๐ กน ในเดือนมีนาคม เมือเดือนตุลาคมไค้ฅคราคาลงอีก 

ในบี' ๑๙๒๒ ขายรถไค้ ๗, ๐๐๐ กน และ ค่ง แค่น2นมามอง รีสโมIคอร 

ก็กลายเบนบริษทใหญ่เทียมบริษ่ทรถยนค์อื่น ๆ ขยายงานออกไป 

อย่าง กวาง ขวาง มีโรง งานทำส่วนประกอบค่าง ๆ ของรถ ยนค จน 

ไม่ฅองพึ่ง โรงงานอื่นเลย ©๕ บี ค่อมา สามารถ จะ ผลิค รถไค้ วนละ 

๒๕๐ คน 
I 0^ ^ น 

เทากบ ๑ เดอนของเมอกอนน 

ฅํ้งแก้นนํมากิจการของบริษ้ทมอรรีสก็มีแต่เจริญรุ่งเรือง นำ 

กำไรมหาศาลมาให้ 

เงินบริปีาดเทือบรรเทาทุกบ การสกษาแพทย็ แสะวิช้ย 

นายมอร์รีสมิใช่เบนกนเห็นแก่โรงงานของคนเท่านน แต่ยำ 

คิดถึงประเทศชาติ ถึงกวามอ่อนแอของประเทศทางทหาร จึงยอม 

เสี่ยงเข้าไปสร้างเครื่องบิน รถถง และบนต่อสู้อากาศยานโบฟอร์ 

ก่อนที่ทางรำ)บาลจะมองเห็น 



๓) 

นายมอรริสเบ็นราชาของผู้ใจบญ และราชาของอุตสาหกรรม 

ท่านเบนคนมีความทะเยอทะยานจะสรางอฅสาหกรรม เท่ากบมี 

กวามทะเยอทะยานจะสรางบญกกล ท่านมีความกิคว่า เงินจำนวน 

อนมหึมาของท่านจะค้องถกใช้ให้เหมาะที่สุค ไม่ยอมให้เงินเหล่านี 

ตองสูญไปเบนของประเทศ เหมือนเอานาพริกไปละลายแม่นำ ท่าน 

คิคว่าคนเราจะค้องส้เพื่อชีวิตของตนเอง ท่านจะช่วยแต่ผู้ท่ไค้รบ 

ภยพิบัติ ผ้เยาว่และคนอื่นที่สาธารณะมีหนำที่ที่จะช่วย เงินการกุศล 

ส่วนใหญ่ของท่านจึงไปช่วยโรงเรียนแพทย์ ทํงในคานรกษาผู้บ่วย 

และวิจํย และทางค้านสงคม แม้ว่าท่านจะมิไค้ทำทกอย่างตามท่คิคไว้ 

แต่ท่านร้จํกใช้คนถกให้ใช้มลนิธิของท่านไปอย่างค้ทีสูค 

ในบ ๑๙๓๐ ทานไคซอ 88(1011106 0๒6^31:017 และไคสราง 

มาตคามใหแก ก30(:110:6 1ฑธ]:!II81*7 เพ0เบนอนุสรณลงมารคา 

มาฅคามที่คีที่สคแห่งหนึ่งของประเทศ ที่ 88001106 0๒61^31017 นน 

1คสรางเห้เบน]'๒&6๒ 1ฑ5ถํณ!6 ธ4601081 868631011 เมอบ ๑๙๓๕ 

เมื่อบ ๑๙๓๖ ที่หอประชมเชลโคเนียน มหาวิทยาลยอ๊อกฟอรค 

เซอร์ ฟาร์กวาค บัซซารค ไค้แสคงปาฐกถาในการทิใค้เขารบ 

ตำแหน่งเบนนายกของแพทยสมาคมองกฤษ ในปาฐกถาน9น ท่าน 

เซอร์ไค้'วางแผนการของโรงเรียนแพทย เพือจะไค้มีโอกาสรบผู้ทํมื 

ความปรารถนาอนสงที,จะคนกวา'ไว้ทำงาน แลวกหยุคถอนใจใหญ่ พูค 

ว่าแผนการนกงซะเบนแต่ความนี่นอนแรงกลา อซอร มอรรีส สมาชิก 

กิตติมศํกค แห่งแพทยสมากมอว้3กฤษนี่งอยู่ขางๆนนควย ภายในเวลา 

ไม่กี่อาทิตย์ กวามผนของเซอร์ ฟาร์กวาค บ"ซซาร์ค ไค้เบนความจริง 



๘ 

เซอร์ มอร์รีส ไค้อทิศเงินให้มหาวิทยาลยอ๊อกซฟอร็ด เบ็นจำนวน 

หนึ่งลำนสองแสนหำหมื่นปอนด์ เพื่อสค้างสถาบ*'นวิาเยของมหา¬ 

วทยาลไ) ต่อมาไม่ช้าเมื่อทราบว่าเงินจำนวนนึ่!ไม่พอไค้เพิมให้อีก 

เบนสองลไน และพูดว่าไม่ชอบในการที่จะปล่อยให้การสรางนนไม่ 

สมบรณ์ สถาน''นอนนึ่เบื่นสถาบินที่สค้างขํ้นค้วยเงินจำนวนใหญ่ทีสุด 

โดยผ้ใจบญ'ในประเทศอ*งกฤษ นอกน5นยำแถมเงินให้อีกแสนปอนค 

เพืออุดหนนแผนกอื่น ๆ ของมหาวิทยาลย เพราะกลำว่าแผนกเหล่า 

น,น'จะน้อยหนาไป 

ท่านเบ็่นคนที่มื่ค'วามผล*กดนอนสงภายใน ซึงเร่งให้ประกอบ 

กิจการให้สำเร็จโดยฉับพล*นเสมอ กร1ปหนึ่งเมื่ออ่านหนำลือพิมพ์ 

ได้ความว่า สตรีผ้หนึงถึงแก่กรรมเพราะโรงพยาบาลไม่สามารถจะ 

จดหาปอดเหล็กได้ทำเท่วงที ท่านคิดว่า ถาท่านสามารถจะช่วยชีวิต 

ไว้แม้แต่ชีวิตเดียวต่อบีก็คาม ก็จะเบ็่นบญอย่างยง จึงไค้ซอปอดเหล็ก 

ให้แก่โร งพยาบาลทกแห่งทํวประเทศ 

ตำแต่ก.ศ.®๙๒๖ หลงจากได้บริจาคเงินกรงแรกเพื่อตำแหน่ง 

ของศาสตราจารย์ภาษาเสปญแล่ว ท่านไค้บริจากเงินที่งสนเม็เน 

จำนวนเงิน ๓๐ ลานปอนด คิดเบนเงนไทย 8,๔00 ลานบาท ไค้ตำ 

นฟพื่ลด์มูลนิธิขนเมื่อ!) @๙๔๓ ควยเงิน ๑0 ลไนปอนด์ โดยมี 

จดประสงค์คำต่อไปนึ่ เ¬ 

ด. การวิจำ และการสอนทางแพทย์ 

๒. วางระเบียบการแพทย์ และการอนามำ 

๓. การวจยแล*การสอนทางวทยากีาสทร เกีย วกบอฅสๅห- 
^ ริ 

กรรมและการกา 



๙ 

๔. การศึกษาเกี่ยวอับล้งกม 

๕. การดูแลและให้ความสบายแก่ผ้สงอาย 

ตงแต่บี @๙๔๓ มูลนิธิไต้ใช้เงินไปแล้ว ๑๖ ล้านปอนด์ 

ฅามจุดประสงค์คงแยกไว้ขำงบน เมื่อบีที่แล้วได้จ่ายเงินออกไป 

๑,๗๕๐,๐ 0 ๐ ปอนด มูลนิธิกินนเบ็1นการกศลล้าคงิฐฺาที่สค แต่ก็มี 

การกุศลยีนมาก เช่นให้มีงานและความเจริญในล้งิคม ๒ ล้านปอนด์ 

ให้หุ้นแก่คนงานของบริษ้ทมอร์รีส มอเฅอร์ ๑ ล้านปอนด์ และ 

บริจาคมอร์รีส การๅจ ให้เบ็1นทานในบี ๑๙๖๑ 

เกยรสิยส 

ท่านลอร์ค นิฟพึ่ลด์ 

บ ๑๙๓๔ และ \แ800111ไ1 

ของสมาคมแพทย์ทุกสมากม 

1^0^2เ1 0๐116^6 0เ: 31ใ1'ธึ60ฑร 

1คเบน 831'0ฑ6เ: บ ๑๙๒๙ 831"0ท 

บี ๑๙๓๘ ได้เบีนสมาชิกกิฅฅิมล้กคึ้ 

ได้รบเหรียญกิตติมอักด์คนที่. ๑๙ ของ 

ภายในเวลา ๑๔๐ บี และเบนสมาชิก 

กิฅดิมอักคี้ของโรงเรียนน8นอัวย ความปรารถนาอันแรงกล้าของท่าน 

ก่อนที่จะกลายเบีนนิกอดสาหะใหญ่ คือ อยากเบนศลยแพทย์ แต่ 

ฅองมาถอดปล็กแทน'กี่จะอัดไส้อัน ท่านไค้เบน ?!ง.ร. บี ๑๙๓๙ 

และเบีนสมาชิกกิตติมอักด์ของสมาคมแพทย์อังกฤษร่วมก'บดย๊ค แท่ง 

เอดินเบรอ นอกจากน1นิเบีนประธานชอง'Iรงพยาบาลสำก*!รุ]หลายแท่ง 

ท'วประเทศ เช่น โรงพยาบาลกายช์ ทีลอนดอน 

1!1)ริ,) นที!พลด ทแท้ชริง 

การเบีนมหาเศรษฐีชองท่านหาใต้ทำให้ท่านลืมตำไม่ ท่านกง 

ฆความเมนยย่อย่างสามี!ช1ชิน,ชาวองกฤษทํ้งหลาย ท่านชอบการเบี่น 



@0 

อยู่อย่างง่ายๆ ชอบธรรมชาติ ซอบเดิน และบางครํ้งกขบรถคนเก่า 

อายุ ๒๐ บื่ที่ท่านผลิตควยมือของท่านเองอย่างไม่ชำนาญ การแต่งตว 

ของท่าน'ไม่พิถีพิลนนก มีเรื่องเล่าว่า กรงหนึงท่านเขาไปในทีท่าการ 

ของคณะกรรมการสํง์คมสงเคราะห์แห่งชาติ ใส่เสั้อผาเก่าครำคร่า 

ถามหาเลขาธิการคณะกรรมการ แสคงฅนว่าชีอมอร์รีส และถาม 

เขาพน*กงานถึงเรื่องราวต่าง ๆ ในที'สคไป ถึง เรืองจะช่วยคนชรา 

นายมอร์รีสขึงตงคำถา-ม เหมือนล้บจะถามวิศวกรชองท่านว่า ไค 

ทคลองเรียบรอยแลวิรึ จะสร่างขั้นมาไค้ไหม? ล้าสร่างจะกินเวลา 

นานเท่าไร'? คำถามเหล่าน!ท่าให้เจ้าหนาพื่กิด,ว่าฅาแก่นกงเบนวิศวกร 

ที่ช่างซิกและมืเวลามาก ในที่สุดคาแก่ช่าง'ซิกนํ้นก็พคว่า ถีแล้ว 

ฉินจะให้เธอ ๕๐,00๐ ปอนด์ เพื่อสร่างบ้านล้วอย่างไว้ก่อน 

ลอร์ด น*,ฟฟิลด์ เบนคนสภาพ มีความกล้าหาญ จึงเบ็!นที่ร่กใคร่ 

ดึงคดของผ้ที่มีโอกาสไค้พบปะล้บท่าน ท่านมีกวามเชื่อในความ 

สามารถของคนเองอย่างย็งยวด แฅ่ก็มีกวามขอายอย่างประหลาดมาก 

เมื่อคิดจะท่าอะไรแล้วล้องทำให้สำเร็จ ไม่มีการเลิก ยอมแพ้ ถอย 

หล้ง ท่านเบ็!นผ้มีผี1มือละเอียดลออมาก ความล้กในการช่าง และ 

ขบคิดอย่างปวดศีรษะ ท่านม*กจะคลายผ่อนอารมณ์ และแก้ให้ฅา 
^ I 

ท สว่าง ล้วยการประคิษฐของเล็ก ๆ อย่างประณีฅจากโลหะ แม้ 

จะไม่ใช่วิศวกร ไม่มีความรู้เรื่องโลหะเลยก็คาม ท่านก็รู้ล้กหาผ 

ชำนาญอย่างวิเศษมาใช้ท่างานให้สำเร็จไค้ 



ท่านไม่มีเครื่องหย่อนใจเหมือนที่กนท1งหลายชอบ ท่านได้ซือ 

สนามกอล์ฟที่งามที่สคของประเทศไว้ที่ อ*!แเฅอร์โคมบ์ ใกล้หมู่บาน 

น*ท่เพี่ลค์ ซึงเบ็เนชื่อของท่าน ท่านเล่นกอล์ฟน’บกรงไค้ และทุกกรง 

เล่นก็พยายามจะด*คกายวิภากของข่อมือให้เขากบไม้ฅี ในทีสุดไม่ก็บี่ 

กเลิกเล่น ท่านไม่สนใจเรื่องเรือยอร์ชในทะเลเมดิเฅอเรเนียน บ้าน 

ริมชายทะเล ที่บา!!ามา หรือสี่งอื่น ๆ ของพวกมหาเศรษฐี ท่านฅอง 

ใช้เวลาพ’กผ่อนของท่านร่วมก*บการงาน เพราะในเวลา ๒0 บี่สุดบ้าย 

ท่านจะฅองเดินทางโดยทางเรือทุกบ เพ้อกิจการ 

การเดินทางไปเรือที่ไม่มีชื่ออย่าง กวีนเอลิซาเบธ หรือกวีน 

อะไรด่างๆ ท่านไปเรือเล็กๆ แล่นซาๆ ท่านชอบแสงแดด และ 

บงปอง พวกนายเรือหน่ม ๆ ม*,กจะแปลกใจทื่ฅองแพ้ชายชราอาย 

๘๐ บี่ ซึงมีนไ)น์ตาเค็มไปบ้วยศวามจริงแท้ มีหวใจและปอดแข็งแรง 

มีกลามเน้อที่แขนและขาที่แน่น เพราะการแข่งจกรยาน 

ชีวีลบน่ปลา?! 

ดงแฅ่ท่านไค้ร’บการผ่าก*ด ๕ กรง กรงใหญ่ ๆ ฅิคด่อกนเมื่อ 

บื่ @๙๖® -๑ ๙๖๒ และฅงแด่ภรรยาของท่านถึงแก่กรรมเมื่อบี่ 

๑๙๕๙ ท่านก็กลายเบนฤๅษี มีกวามเบนอยู่อย่างโดดเคี่ยว ท่าน 

ม้กจะอย่บ้านที่ชินเฅอร์โกมบ์เบนประจำ แด่ในฤดูใบไม้ผลิน้ ท่านย*ง 

ออกไปเยี่ยมเพื่อนและเดินเล่าแในแสงแ,ศก แด่รู้สึกว่าหวใจของท่าน 

ทนต่อการเดินไม่ไหว ท่านก็บ้องรีบกบ้บบ้านบ้วยอาการเหนื่อยอ่อน 

ม่มีใกรเกยเขียนชีวประวัติขอบท่าน'ไว้เลย ท่านไม่ยอมให้’ กร 

เอาเรื่องส่วนด่ว่ของท่านมาบนบึก ทีมือยุ่ก็มีแด่เรองการกุศลและ 



๑ไ®) 

การคา กรํ้งหนึ่งประมาณ ๒๐ มี่มาแลำ นกประพนธมีชอเสยง 

ผู้หนึงไค้เขียนประวัติของท่านไว้ธย่างน่าอ่าน และขอให้'ท่านแก้ไข 

ท่านอ่านจบแล้ว จ่ายทร่พย์ให้ผ้เขียน ๒,๕๐๐ ปอนค และเก็บ 

หลังลือน1นเขาคู้เซฟไม่ยอมให้เห็นฅะวนอีกต่อไป 

ท่านลอร์คไม่มีบุตรและบฅรี แค่มีความริกเด็กมาก เมือก่อน 

ถึงแก่กรรมไม่นาน ได้ไปเยี่ยมเพื่อนและไค้เล่นก"บหลานของเพือน 

น1นอย่างสนกสนาน 

ซายชราผู้เปล่าเปลี่ยว ผู้เค็มไปดำยห์วัใจอินงาม ไม่มีด่างพร,อย 

คำยสมบัติมหาศาล และเกียรติยศอินยื่งใหญ่ที่ได้รบ จะเบนส'ญญ- 

ลักษณ์ประจำใจของมนุษยชาติอยู่อีกนาน ชื่อของท่านจะปรากฏใน 

ประวัติศาสตร์ว่าเมี่นผู้ที่ไค้ลับความสำเร็จลันใหญ่หลวง และเบ็นคน 

ที'ใจดีที่สุคในโลกผู้หนึง ทลัพย์ทีท่านบริจาคน1น บริจาคจากความ 

สึกของท่านเองต่อความตองการ การขอเงินจากท่านโคยฅรงไม่มี 

ประโยชน แค่ท่านเขาใจให้ความช่วยเหลืออย่างฉับพลันเมื่อมี 

ความจำเบนจริง ๆ เบนทน่าบี่ติว่า อนุสาวรีย์ทีเด่นของท่านคืองาน 

คนกวาอนยอดเยียมทใค้สำเรจออกมา และสถาลันค่าง บุ ที่กระจาย 

ไปทิวทกแห่งของประเทศ 

ลอรค ลัฟพื่ลด อายุไค้ ๘๕ มี่ เจ็บกระเสาะกระแสะมาตงแค่ 

เดือนมิถุนายน เพราะโรคหำใจอ่อน ซึ่งทำให้ปอดชื่น ท่านได้ถึง 

แก,กรรมอย่างสงบในท่ามกลางความริก ความเบนห่วงของมวลขน 

ลับไม่ถวนท'วโลก 

2๐ ๘5 

รุ 
ข 
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ขอให้ท่านไปส่สคติ - ขอให้ท่านเบนฅํวอย่างอนคีของเศรษฐี 

เมืองเรา แทนที่จะเก็บเงินไว้มาก ๆ อย่เฉยไม่คิดทำประโยชน์อะไร 

หรือให้บฅรผลาณ ทำบญเพื่อสาธารณประโยชน์ให้เบนชนเบนอน 

จริง ๆ 

หนงสือพอางสง 

1. 13.]\1.}. 31, 1963 

2. V1^0011ใ!1 1616: &!ฑธึ ๐1 1ท4118117. X1า0 ร001ธ1ไไ3ฑ, 

ท่\น8. 22, 1963 

3. ไ!า6 1030 พ'!ไอ 3พ37 101111008. 6พ6010^ 

6โ8;ว3101า 22 ท่\.นฐ. 1963 

4. 0อ14 14041614: ไ"1า6 103ฑ. พ]า0 3พ37 ^ 30 ภ!. 61า6 

0110.1*1^13.11, 1X1437 6ณเรู081 23, 1963 

5. 14:041614ะ า^อ พ3110 - }า631104 รู60103. X1า6 8110637 111068 

ท่\0รู. 25, 1963 

6. 1^430 พ!าอ 01631:64 063111168. ใโ!ไอ 01)361\โ61ะ 4*เ0รู 25, 1963. 

ลอนดอน ๔ กนดาดน ๒๙๐๖ 



พิพิธภํณฑของรา6ชคํลยแพทยาล^ 

แห่งเมืองเอดินเบรอ 

มีของแปลกประหลาคซึ่งหายาก เพราะไม่มอ'ารยปร-เท^ศไหน 

ที่เขาเอาหนงกนมาทำเครื่องใช้ เครื่องใช้ทีทำควยหนงกนนี ค่งอยู่ 

ในฅ้กระจกกลางห์อง เบนสีนาคาลแก่ หนํงสวยมาก แค่เก่า 1ปหนอย 

หน์งสีอฉบบกระเปาเขาเขียนกำอธิบายเบนภาษาอ้งกฤษว่า 

?00ธ6! เว00เ^ 1113(36 (โวฅ ปา6 8ธ!ถ 0ไ ป]!ลกา ธน!ธ6. 

\\7เา0 IVสร 1า3ฑอึ6(3 0ก 281ไว 1ลก0317 1829 101 ปา6 “ \'\76ร1 ธ0!ไ 

1^01(3618” & พลร [วน]ว!!0เ7 (31880016(1 116x1 ปล7 เวV ธ!0ธ ^.16X3ฑ(161 

เ\ง0ก!ด (ไ6!ปนร). 

ในการทำหน*งนน มีผู้ทำได้ให้กำอธิบายไว้ว่า 

^! 1ไว31 ปถา6 ถก 63117 ถ0(3ไ1ถ1ฑ1ถก06 พ!ปา V501า001 ธ6เ]0พ พลร 

ลรร18!ลก! 10 เไ16 ธ!จ:]6880!, & พ!!]า ]กํ1าา I {!6อึน6ฑป7 \ป8!ไ.6(3 ไ]16 ป!ร- 

860ปกอึ 10001, พ]16ก จลเปกอึ 0ฑ เาไถา ล! ]า13 ลจล!!ทา60ไร !ก ไ]า6 (วจเนอึจ. 

ส6 13 ทจพ ล เา]ว7ร101ลก 1ก ปา6 0ล!36 จ] 00พ1ป0. ธ]6 ร]า0พ6(3 106 

ธน!ธ6’ร 16013108 & อึ3'70 016 11า6 3ธ!ถ 0ไ 1า]ธ ท00ธ & 0เ ไ]ว6 ปอึเาไ 31ฑา1 

าว่น686 1 ])ล(3 ไลกก6(3 1]า6 ก60ธ เว!จพก, & ไ]16 3101 พ]โ!ไ6. าโไ16 พธ]ไ6 

พลร 33 เวน!6 33 พ]ไ!ไ6 ]ป(3, เวน! 33 1:ไว10ข: 38 พ]นํไ0 ร]า60เวรธ!ก; & ไ]า6 

เว!0พก พลร ธธ6 เว!0พก ไ3กก6(3 3ธุ่66เวรธ!ก. ไ! พลร จน!!0น3 1]าล1 กาล!ธ จ! 

ไ]16 10เว6 16013106(3 (วก ป16 ]63ไ]า61 ล{ไ6! ไว&ไกฐ ไ3กก6(3. 03 ไเ16 ก6จธ 

16ล1]า6!, I ไว3๐ 3 ไ0]ว3000 ง่038 1113(36; & 00 ปา6 พ]ไ!!6 ไ6ลปา6! 0ไ 1]ไ0 

ปอึเา! ล!ถา I อึ0ไ 1011031011 ไจ ไว!!ก! 1ไ16 1ว01ไ!ล!! 0เ ธน!](0 & ไว!8 พ!!0, 

& ธ[ล!6, พ]!]ก]า I อึ3V6 10 ป16 กจไ6(3 ลก!!(ไนล!!ลถ & จ()1160ไ0! จ] 

จน!!0ร!ไ!63, ^1. ธ!3361, ]6พ0แ6!, & !ไ พ38 1ก 006 จ! ไา18 63868 {จ! 

0า3ก7 763178’ ณ3ธ เ36 8ปแ น ]า6 18 ล1]ว?6. 

^กเน เไ.6เ&เ1{;01ไ. 
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นายเบอก และ นายแฮ' 

ตั้งแต่คุณแม่ถึงแก่กรรมแกํว ผมก็พยายามจะสนองคุณท่าน 

โคยทางใคทางหนึ่ง ทางคีที่สคที่ผมกิดก็คือ สนองคณท่านโดยเอา 

เวลาที่ควรจะใช้ในการเที่ยว หรือหากวามสำราญยืน ๆ มาเขียน 

หนงสือสำหรืบแจกในงานศพท่าน ที่ผมคิดดงนึ่ก็เพราะเห็นว่า เมือ 

เวลาที่ลูก ๆ ย*งเล็ก ๆ ท่านยอมเสียสละทุกอย่างเพื่อลูก เช่นเวลาท็ 

ไม่สบาย ท่านก็ยอมอดอาหารที่น่าร*บประทานหลายอย่าง ร*บประทาน 

แต่ขำวต่มก*บปลาแหง และกล*วยห*กมก เพือจะให้นานมท่านบริสุทธื้ 

บฅรที่รืบประทานนมท่านน1นจะได้หายว*นหายคืน ถาไม่เบนดงนน 

ท่านก็ยอมทน รืบประทานอาหารดิงน8นต่อไปเบ็่นเวลานาน ๆ 

เมื่อผมอย่ที่เมือง เอดินเบรอ ในเดือนสิงหาคม ผมก็เที่ยว 

หาตามรำนหน้ง่สือ เรื่องแม่ หาไม่ได้ หน*ง์สือเช่นนนไม่มี มาถึง 

เดือนก่นยายนพบที่ถนน แชริงค์ กรอส ร่านกำหน'งสือเก่าเบนแถว 

มีล*ๆษณะเหมือนที่สนามหลวงหรือนากรเขษมฃองเรา หน*งสือมี 

สารพ'ด กองท’วไปหมด ที่งขำงหนำ ขำงหลง ขำงๆ และขำงใน 

หาดจนท'['วกินเวลาเบนชวโมงไม่มีหน*งสือเรื่องแม่ จึงต่องหาอุบาย 

แต่งและแปลเรื่องทีน่าสนใจ ประหลาด และเบนคติสอนใจ เบน 

เครื่องบชาคุณแม่ 

หน*-งสือฉบ*บกระเปาทีทำโดยหนงของวิลเลียม เบอรก นึ่น 

เบ็1นของประหลาดดามที่ผ5เร่ได้!.ขีย'นไว้ตอนตน ดิงแฅ่นนมาผมก็คาม 

หาชื่อเบอร์ก ตามร่านท่วไป แม้แต่ทีราน เอช. เค. ลิวอิส ร่าน 

หน*งสือแพทย์ที่ใหญ่ที่สุดในลอนดอน จนถึงกบเบึนห้องสมุดกลายๆ 

เช่าหน*งสฺอมาอ่าน'ได้เบนเดือน ๆ และที่แพทย์ทุกคนร้จ้ก่ดี ไปถาม 



๑๖ 

หาเรื่องเบอร์กก็ฅอบปฏิเสธ จะเบนเพราะกวามชุ,ยหรืออะไรตอบยาก 

เพราะกนในมหานครทอแห่งฅงแฅ่ลอนคอน ปารีส นิวยอรก วินถืง 

กรุงเทพ ๆ เขามีเวลาน้อย ถ้าพคกลำพิกุลจะร่วงจากปาก วิงออบ 

สน ๆ ไปว่ามีหรือไม่มก็พอ ผมมาพบหนำลือเรือง ^111งธ!- {01- ?10เน 

ที่ถนนแชริงก์ กรอสแลำดีใจมาก เบื่คพลิกคูก็เบ็นโชคคี มีชือเบอรก 

อยู่ในน1น ผมซอท*นที และก็ย่อประวัติของแกออกมาตงต่อไปนี 

วิลเลียม เบอร์ก''0-’ เบ็1นชาวไอรีช ซึงชาวองกฤษถือว่าเบน 

ชาติทีมีการศึกษาน้อย เกิดเมือบื่ @๗๙๒ คือประมาณ. ๏๗® บีมาแลว 

เบนบครชาวนา เมือเล็ก ๆ พ่อไปฝากไว้กบพระศาสนาคริสเตียน 

เมือเบนชายฉกรรจ์ก็ถกเกณฑ์ทหาร เมือออกจากทหาร ก็เริมเพาะ 

พลเมืองต่อไป 1 

เมื่ออายได้ ๒๖ บื่ ออกจากไอร์แลนด์ มาอยู่สก๊อฅแลนด์ ที 

เมืองกลาสโกว์ อย่ได้บี่เดียวก็ย่ายมาอยุ่เมือง เอคินเบรอ เรื่ม 
2^ I 2^ ๘ 1; เ^ II 

คาชองเกา กาวคาของเกานน เมอแรกกคาของเกาจรงๆ แคตอ 

ไปๆก็เหมือนกนทกนคร เช่น ปารีส เอเทนทรีอไคโร การกา 

ของเก่าแบบนทำให้ตำรวจกรงเทพ ๆ ต่องเข่าไปก่นร่านกาชองเก่า 

เพื่อหาของหายบ่อย ๆ เช่นเศียรพระพุทธรูป 

อีกไม่กี่บื่ เบอร์ก ก็ได้รู้จำกำ) แสว''๒-’ ชาวไอรีสเหมือนก่น 

และอย่บ้านเดียวก่น เบอร์ก เบนคนลำ เฅย ไม่ค่อยพุดจา แขิร์ เบน 

คนผอมสง พดจาเก่ง เบอร์กทงเมียที่เมืองไอร์แลนด์ มาไค้เมียใหม่ชื่อ 

เสเลนแมคคกอล แอร์เมื่อแรกไม่มีภรรยา พอเจาชองบ้านที่เช่า■บ้าน 

( ๑ ) ขอตงให้เบนนายเบอก 

(๒) ขอตงให้ใหม่วฺานายแส่ 



(ส 

อยู่ฅาย ก็กวาเอาเมียเจ้าของบาน และบาน เบ็!นของฅนหมค เบอร์ก 

เบึนกนชอบเหจ้า เมื่อดื่มแจ้ว รุ้สึกเรียบรอยขั้นอีกมาก กลามเนือ 

ต่างๆฅืนฅว แอร์น1นเมือดื่มแจ้ว ก็ม*กจุะมีความกิคแล่นออกมา 

อย่างเร็ว จนลนไม่สามารถจะแต่งให้เบนกำพตไค้ทํน 

ในเมืองเอดินเบรอ มืฅรอกแคบ ๆ เหมือนจ้านเรา และ 

จ้างตรอกก็มืการถ่ายจ้งทางหจ้กและทางเบาของคนและสน*ข ฅรอก 

ที่เบอร์กอยู่ก็กคเกยว ลดเลั้ยวมาก แกอยู่ชนล่าง ซึ่งหจ้าต่าง 

เบี่คออกระจ้บท่อนํ้าโส โกร กพอคี แฟรตของแป็ร์มือยู่ ๓ จ้อง 

จ้องแรกเบนจ้องใหญ่ มืเฅียงฅํ้ง็อยู่เกะกะ เคียงเหล่านเก่ากรำกร่า 

ทำควยไม้สน ยำมีเปลือกบนเคียง มีจ้าปูที่นอนปเสียจนเบนสีเทา 

และจ้าห่มสีเหมือนก”’น จากจ้องนอนอ้นนมืจ้องนอนอีกจ้อง จ้กษณะ 

กจ้ายก*น จ้องในสดเบ็!นทีอยู่และที่ทำงานของเบอร์ก อาชีพของเขา 

เวลานั้เปลื่ยนเบ็1นการปะและซ่อมรองเจ้า จ้องนนเค็มไปคิวขผน 

และหยากไย่ แสงของเมืองหลวงสก็อฅซึ่งมืจ้อยอยู่แจ้ว จึงเจ้ามาได้ 

ยากเค็มที เสียงจากจ้างนอกและขางในไม่มีทางเคลื่อนไหว เหมือน 

ก*บหยากไย่และกวามม่ว ทำให้คลื่นเสียงขาคเบ็นจ้วงไป ในจ้อง 

ทำงานของเขานั้มืเครื่องมือหลายอย่าง มืด คอน ฅะป เข็ม คาย ขั้ผั้ง 

ปลายฤคใบไม้ร่วง อากาศหนาวฃมกขม’ว เมื่อวนที่ ๒๙ 

พฤศจิกายน ๑๘๒๗ มีกนแก่มาตายในแฟรตอ*นน'น ตาแก่น1Vแบน 

คนดีมาก เกยให้ค่าเช่านายแอร์สมำเสมอดี นายแอร์เลยให้อยู่ไป 

เรื่อยท1ง ๆ ที่แกเจ็บ เพราะคิดว่าอย่างไรเสียก็กงได้เงินคืนมาแน่ ๆ 

เมื่อแกหายแจ้ว แต่เกราะห์รำย นายแชร์ฅองสูญเงินอย่างจ้อย 

๕ ปอนด์ เพราะฅาแก่ไม่ยอมลุกขั้นไปเอาบำนาญอีกแล'ว 



นายแอร์โกรธเบนพ้นเบนไฟ ด่าเสียงโขมง และแชงกวาม 

อารีของฅน แต่แล้วกึมืกวามคิดประหลาดแล่นฃึนมา พวกขโมยศพ 

สมยนนเบนสม*ยที่มีการขโมยศพล้นอย่างคาษคิน เพราะอาจารย 

กายวิภาควิทยาล้องการเอาไปสอนนำศึกษ 1 เมือมีการตายชึนเมือไว 

ในเมืองเอดินเบรอ ญาดิมำจะกลำพวกขโมยศพมาก โม่แฅพวก 

เกีรษซึ่เท่าน1น คนจนๆกึกลวที่สด เพราะเชือกนว่า เมือพระผู้เบนเจา 

มาโปรดเมื่อไร ศพที่ผงน*นจะกลบเบนขืนมาเหมือนอย่างเดิม ถา 

เอาไปให้น*กศึกษาเรียนและล้ดแยกออกเบ็1นชิน ๆ ร่างนนก โม่อาจ 

กล้บคืนมาได้ 

นสม่ยนนกฎหมายอนญาฅให้ใช้ศพของอาชญากรไค้เพียง 

ศพเดียวต่อบื่สำหรบสอนน*กศึกษา ซึงเบ็นการไม่เพียงพอแม้แต่ 

สำหร*บมหาวิทยาล้ยจึงเกิดมีกาขโมยศพล้นขน เมือการศึกษาเจริญขึน 

ก็มือาจารย์ดีๆ เช่นบารเคลย และก'แอก ล้งโรงเรียนสอนแข่งกบ 

มหาวิทยาล้ย ซึ่งอาจารย์ในนั้นผูกขาดควบคุมทำเบ็๋นอุฅสาหกรรม 

ในครอบครำเสีย เมื่อก่แข่งไม่สามารถจะหาศพได้ดามกฎหมาย จึง 

เกิดมีการขโมยศพล้นขน ซึ่งเบนการล้า หรืออาชญากรใหญ่อนหนึง 

ไม่มืหลมผงศพล้นไหนที่จะไม่ถูกขุด แม้จะจางคนเผาก็คาม โรงเรียน 

กำล้งเจริญและมีอิทธิพลมาก 

เบอร์ก และ แอร์ เห็นแสงสว่างลอดล้องล้นขมกขมำเล้ามา 

จึงไปซอเปลือกไม้จากช่างฟอกหนง ยคใส่กระสอบ ชำให้ไค้เท่ากบ 

นาหนำคนดาย เอาใส่โลงแล้วตอกฅะปูคิด เท่านนยงไม่พอ เมื่อ 

ไฟมืดหมดแล้ว ล้งเอาหีบใส่ชามาเปลี่ยนเอาโลงไปขายต่อ เสร็จ 

แล้วเอาศพไปขายให้ นาย.แพทย กน๊อก ศาสตราจารย์กายวิภาควิทยา 

อิสสระ ที่เลขที่ 90 จำรสศลยแพทย ควยรากา ๗ ปอนด์ © 0 ชิลลิงด์ 
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ไม่ชานก ผู้มาเช่าเฅียงนายแยีร์อีกกนชื่อ โยเซฟ เาเรี่มบวย 

แลวกหนก ๆ ลง แค่ไม่หยุดหายใจสกท้ นายแฮร์ก็ไม่ร้ว่าจะไปเก็บ 

เงนกบใกร เพราะนายโยเซฟแกไม่มืญาฅิ แกเพอละเมออย่นาน 

เบนอาทฅย ความจุน ความโลภ ทำให้นายเบอร์กและแฮร์เห็น 

กงจกรเบ็นคอกบว จึงคิดหารายได้โดยการทำลายโยเซฟ เบอร์ก 

เอาหมอนกดลงบนจมูกโยเซฟ โยเซฟก็คนรนเอาเทาถีบเบนพลว่น 

แฮรกระโคคเขาไปกคขาไว้ คาแก,ทงมีโรคท1งอายุมากเนอย่ไม่ได้ 

นานกหยุคหายใจ เบอรกกเอาศพไปขายให้นายแพทย์ กน๊อก อีก 

ควยราคา ๑๐ ปอนค์ 

เมือเริมทำการฆาฅกรรมได้แลว ใจของกนทงสองก็เหมือนมี 

บ,ศาจสง อยากจะไค้เงินอีก และทำไมจะได้เงิน จะรอนานอีกเท่าไร 

ถึงจะมกนแก1 ๆ มานอนเจบสกที จะท่องหาวิธีให้มืกนมานอนพก 

ให้ได้ แฮรจงออกไปล่าเหอือได้ต'วนางซิมปสนมา พอมาถึงท็เรม 

มอมคิวยนาเมาทื่มีชื่อชองสก๊อฅแลนค์ หล่อนเมาจนกลํบม่านไม่ไค้ 

ตอนเช้าก็อาเจียนออกมา พวกเหล่ารายก็เอาเหลำกรอกเข้าไปจน 

หล่อนเมาไม่ไค้สติ แล่วแชร์และเบอร์กช่วยก่นอดทางหายใจ จน 

หล่อนไม่หายใจต่อไป ต่อจากนนศพของเธอกถูกหามไปขาย'ให้ 

นายแพทย์ กน๊อก คิวยราคาเติมอือ ๑0 ปอนด์ 

เมื่อการหาศพยากขน เพราะกนควบคุมแข็งแรง หรือมี 

น*กศึกษามากขั้น รากาศพก็ขั้นฅามไป แมรื ปีอลเดนโสเภณีว*ยเสื่อม 

นางหนึ่ง หลงลมนายเบํ้อกกลายเบนเหยื่อ ถูกขายไปในราคามากกว่า 

๑0 ปอนด์ ถาศพใหม่คี ราคาอาจจะสูงขั้นไปถึง @๒ และ ๑๔ ปอนด์ 

เงินที่ไค้มานนถูกใช้จ่ายไปอย่างรวดเร็ว โดยการเที่ยว การซอ 

เกรึ่องแต่งคิวของชายและหญิง 



๒0 

เมือเรีมการขายศพใหม่ ๆ แก่งก็นั้ก็เลือกแค่กนแกและคดสุรา 

ซงแม่ว่าจะหายหนาไปก็ไม่มืใครสงสํย แต่เมื่อมีกวามชำนาญในการ 

ฆ่ามาก ๆ ขน ก็ไม่เลือกหน้า ใครที่ชะเงาะซะแงะเขามาในฅรอก 

แทนเนอร์ ถ่าเคราะห์รำยก็ถึงฆาฅ 

แม่งามสองคน ชื่อเจเนฅและเมรี ซงมีชื่อเสยงมากในสงคม 

รากรีของเอหินเบรอ ถกเบอร์กล่อมอมคิวยเหลำ และชวนมาบำน 

พอมากรึงทางเบอร์กคิดว่าควรจะพาไปบ่านน้องชายอีกว่า เมื่อเข่า 

ไปในบ่านแลว เบอร์กก็ชวนดื่มจนเมรีหลับไป แค่เจเนฅยังมีสหิ 

เบอรกจงพาออกไปเลียงขางนอกอีกจนเงินหมดกระ;เปๅ เมื่อกลับ 

มาบานกยงเห็นเมรีนอน ไม่ไค้สฅิอย่ เบอร์ก ทนเหนรปร่างลันอ่อน 

ช่อยตึงเต่งของเมรีไม่ได้จะเขาไปทํๅมิดีมิร่าย พออีเมียเข่ามา แม่นี่ 

กหงอชางคุรายเหมอนภรรยาหมอบางคนไนเมอง [ทย จนเบอร์ก 

กองขว่างหลอนศรษะแกก เจเนกเห็นเทฅการณ์หมดรีบออกไป 

ไม่ชาแฮร์กลับมาการฆากกรแม่งามร่างระหงก็สำเร็จ เ*เนตวนไป 

วนมารอบเหวลก ๓ กรงเพอกนหาเพยินสาว หลอนพยายามไปดาม 

เมรทบาน!/!ล เยอไท'กยกเมพบ เมมเคร!,หขาวเชอได ใเอกจากพวก 

ทประจ เจ'?1!รสคลยกรรม มนกศกบ เแพทยศใเหนงจารางของเมาได้ 

น ไยแพ!'ใย กนอก ดูความงามอนนาพศวาทขยิงกพนนกว^ไความเตนใจ 

ถึงกบให้เรียกกลบนมาช่วยวากกวามงามของศพนนเอาเก็บไร้ 

เหยยชองเบอร์ก กนค่อม'แบนกนไข่ ชาวลังบแษ เจ็บด้วยไรห 

อีข่าน ลักรี 6 กน ที่หลงเข่ามา ลูกสาวของเมรี ชิยลเหน ไสเภยัเ 

เช่นเคียวลับแม่ มาตามหาแม่ ก็กายแบบเคียวลัน 
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กนทงสองกลายเบนมนุษย์ผสิง แซีร์ เบนสืคว์รำยที่หํวเราะร่วน 

เบอรก ยงวนกมกวามโหครายยิงกว่าสควบๅ ซึม) ขร่ม มากขน การ 

ฆาตกรรมยิงทารุณหนํกมือ หญงแก่กบหลานถกฆ่า หลานน1นเบน 

เคกใบ้กนหนง ถกฆ่าโคยการห์กหลงควยเข่า กวามกลวเรี่ม๓ค 

เหมือนถูกบิศา'จของเคกหลอน เบอรกเกิคสงส่ยว่าทำไมถึงจะเอาศพ 

๒ ศพบรรทุกไปโคยหมอไม่สงสย กราวน็แทนที่จะใส่หีบชา ตอง 

ใส่หีบใส่ปลาเขิริงก แลวก็เอามาลากไป เมื่อลากรถมาถึงคลาคหญา 

ชงมคนชมนมกนอยู่มาก มาถึหยุค ไม่เขยอน เหมือนกบมืใครมา 

คงบ้งเหียนไว้ ทงสองคิคว่าอำยม่าแก่ด้วนนกำล่งจะเบึนผ้ฅ*ดสินมัน 

แชิร์เห็นความหายนะมาใกล้ฅว ยกหีบวื่งเข้าห์องผ่าศพเหมือนล่บ่มี 

ใครมาช่วยหาม ไม่มีใครถามเลยว่า ศพ ๒ ศพมาจากไหน เจ้าหนาที่ 

รีบยื่นเงินให้ ©๖ ปอนด์ อำย-วายร่ายสองหิว,รีบออกมาที่มัายืนอยู่ 

จงไปที่โรงฟอกหน*ง เจ้ามัาเดนฅุายไม่ข*,!ๆขืนเลย อำยเบอรีกเอามีค 

เฉือนคอมัาจนตาย 

เหฅการณ์อํนนั้ทำให้กนที่ง์สองเหงาหงอยไปพ้ก แล้วก็ออก 

ไปพ*,กผ่อน แฮร์รืงคบคิดก'บภรรยาจะฆ่าและขายเมียเบอร์ก เพราะ 

เบ็๋นซาวสก๊อฅ ระหว่างที่เบอร์กออกไปพ*กผ่อน แฮร์กิหากินต่อไป 

โคยขายศพได้อีกด้ว่ ราคา ๘ ปอนด์ เบอร์กไม่พอใจที่ไม่ได้ส่วนแบ่ง 

เลยเกิคการทะเลาะก่นขน ที่งสองจึงแยกทางก่น แต่เบอร์กก็ที่งแธร์ 

ไม่ได้ ได้หลอกเอาหลานของเมียนาให้แชร์ฆ่า ที่งสองกนจึงญาติดี 

กนใหม่ 

แดฟด์ เยมี เบนเด็กบญญาอ่อน ซึ่งชาวสก๊อตร'กและเอ็นคู 

เขามีกวามสฺามารถ,ที่'จะตอบ'บั๋ญ,าเมุ'น เอ แง่ ซึ่งเบ็1นที่ถกใจของ 
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ประชาชนน,ก เยมีเบนเค็กสะอาด น่ารก เงียบๆ เบ็นขวญใจของฝูงชน 

แค่ชอบดื่ม จึงเบนเหยื่อชองวายร่าย ๒ กนเบ็นอย่างดี กว่าจะฆา 

เยมีใด้ ท1งสองก็เหน่อยหอบ เบอร์กถูกกดอย่างลึกทิมือ ซึงต่อมา 

กลายเบนมะเร็ง เด็กกนน่เบ็นเด็กที่ใคร ๆ รู้จกทงนน เพราะฉะนน 

จึงไม่เบนการยากที่จะสืบสวนการหาย แม้ว่านายแพทยกน๊อกจะบอก 

ว่าไม่ร้จํกและต*คศีรษะ และเท่า ทงอหงิกออกไปก่อนแลวโดย 

บงเอญ กฅาม 

วายรำยท1งสองกลัามากจนถึงก*บไม่กลัวอาญาแผ่นดิน ว*นหนง 

หลอกเหยื่อมาได้ จึงให้คนที่มาเช่าเศียงอยู่ ๒ สามีภรรยา ชื่อเกรย์ 

ออกไปนอนที่อื่นชั๋วคราว เมื่อกล'บมารุ่งขํ้นไม่พบหญิงกนน8น จึง 

ถามถึงก็ถกเบอร์กฅวาด และด่าเอา พอท8งหมดออกไป เกรย์สามี 

ภรรยามีความสงลัยมากจึงแอบเช่าไปดูในหอง เมื่อเลิกกองฟางด 

ก็พบศพหญิงน1น พอดีเมียเบอร์กกลับมา ท8งสองกนตกใจมาก แค่ 

กท่องทำใจด็ ยอมตกลงจะไม่แพร่งพราย แต่พอออกมาช่างนอกได้ 

แกก็รีบไปโรงพ'ก เมื่อแชร์และเบอร์กกลับมา ได้ข่าวจากเมีย 

ไม่มีความสะดุ้งเลย เพราะคิดว่าไม่มีใครทำอะไรได้ 

ตำรวจกว่าจะมาลันแฟลตได้ก็เมื่อ ๒0 น. บริษ้ทท8งหมด 

ดื่มสุราจนไม่ได้สติ กำลงร่องรำทำเพลงลันอย่างกรึกกรีน โดย 

ปราศจากความกลัวอาญาแผ่นดินแม้แต่เท่ารเผง 

ประชาชนเบนโกรธเบนแคนมาก อยากจะเอาเลือด'รายร่าย 

ท,งสองมาทาแผ่นดิน แฅ่ก็ท่าไม่ได้ เพราะหลักเานต่าง'าถฤลบลัาง 

เสียหมด นอกจากจะเอาศาสตราจารย์กน๊อกมาให้การ และเอาสมุด 

รายงานการผ่าศพมาแฉ ลัาเบนเช่นน่นท่านศาสตราจารย์ฤงกุกลัดสน 
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และถูกฉีกเบนชน ๆ เหมือนก*บการศึกษาในศพ การอ้ดสินนน 

เบนการยากลำบากเม!)นายแพท!ย์กน๊อกเขามาร่วมถ้วย แกก็จะอ้องสู้ 

อย่างสุนิข-จนตรอก และสถาบ่นย์นสูงต่าง *] ของประเทศ เช่นศาล 

มหาวิทยาลย แพทย์ กฎหมาย จะอ้องโค่นทลาย จำเลยทํ้งสี่ถูกพ้อง 

ในขอหาขอเดียวคือ การฆ่ากร1งสุกบ่าย ที่มืพยานร้เห็น นอกน1น 

เช่นสาวสงกมรูปงามซึ่งทำให้เบอร์กเหมือนชำงศกม*น และแดฟ 

เยมี เด็กพิการ ซึ่งเบ็1นฃว้ญใจของประชาชน ไม่ไค้เอามาเบน 

เรื่องพ้อง ผลของการอ้ดสินก็คือ เบอร์กถกแขวนคอ เพราะเบน 

หวหนาใหญ่ แซีร์และหญิงอีก ๒ คน ถกปล่อยอ้วไป 

เบอร์ก สารภาพว่าไค้ฆ่ากน®๖กน ในเวลา๙เดือน เขาก็คือ 

มนุษย์เหมือนกนทงหลาย รู้จ*กความหนาว กวามหิว และกวามโลภ 

จนถึงก*บว่า ศาสตราจารย์กน๊อกย''ง์ไม่ไค้จ่ายเงินค่าศพอีก ® ศพ 

เขาได้ถูกแขวนกอเมื่อว*นที่ ๒๘ มกราคม @๘๒๙ เวลาที่การปฏิวัติ 

อ้นนองเลือดในฝว'งเศสกำบ่งลุกเบี่นทะเลเพลิงอยู่ ศพของเบอร์ก 

ไค้ถกส่งไปให้ศาสตราจารย์ม*นโร ราชากายวิภากวิทยา แห่ง 

มหาวิทยาล*ยเอค้นเบรอ คู่แข่งสำก*ญของกน๊อก ผู้ไค้ชำแหละศพ 

ต่อหน้าประชาชนและถลกหนงเอาไว้ 

แอ้งค์ฃองแฮร์ที่เหลือค่อย ๆ หายไปจากประวัติศาสตร์ นาย 

แฮร์เช่ามาในลอนคอน มีประชาชนรู้จ*กจํบโยนลงไปในบ่อปนขาว 

ปนขาวอ้คกพนตาบอด ไปขอทานอยู่ที่ถนนอ๊อก‘ซฟ่อร์คหลายบี' 

กน๊อกเบึนกนสดอ้าย แม้ว่าจะเหนียวแน่นเท่าไรก็ฅาม ก็อ้องจาก 

เอค้นเบรอ จากโรงเรียน จากกวามยงใหญ่ และเกียรติยศ ไปสู่ 

ควฺามมืดฺ 
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โรเบิธ คน๊อก ได้จากไป แก่ยินสาวรืย์ของเขายงอยู่ อนุสาวรืย 

น1แคือ พิพิธภํณๆาของ ธ0}๗ 0อ1๒26 01 รง]:86003 ธ!!!!!๖ช]:@11 

ซึ่งส่วนมากเขาได้สร่าง กน้อกจะมีความผิดจริงหรือเปล่า โปรดอ่าน 

กำของศาสฅราจารย์เซอร์ จอนบร้ซ อดีฅนายกของ๒0}๗ 001๒26 0* 

รน!:86008 0{ ธ!!๗:)ใใ!๗] ดงฅอไปน “ 1)18[ว38ธ10ฑ316 ร!:!:ใ!!!!!}' 0{ 
ไ1า6 6\'1(เ61ใ66 {]*0ฑา 1เา0 (เ18เลฑ06 1าณ6, 6X0ฑ61*31:68 I,Vฑ0X {โดณ 

601ท|ว11011^ โฑ 11า6 1101*11^16 61111163 & ฑ12เ1?6ร 1า18 V1116^3110Iใ &11 1เ16 

ณ016 11*3^16 & 1*6]ว1*61า6ฑร1เว!& ” 

ลอนดอน ๑๙ กนยายน ๒๕๐๖ 



จอหน ฮนเตอรํ่ ผูสร๎างรากฐาน 

ใน!ทยาศาสตรํ่การย่าตด 

ผมไปดูพิพิธภ'ณฑ์ของวาซคัลยแพทยาคัยแห่งอ'งกฤษ ท 

ลอนดอน อนมีชือว่า พิพิธภณฑยีนเฅอร์ แคัวก็อดนึกถึงความ 

อุตสาหะพยายามและความปรีชาสามารถอินเลิศของท่านผู้สร้าง คือ 

รอห์น คันเฅอรื่ ไม่ได้ เพราะพิพิธคัณฑ์ในอาคารหล,งใหญ่น 

ประกอบคัวยอวโ]วะของส'ฅว์นานาชนิด ตํ้งแฅ่คัฅวีเลื่อยคลานคัวเล็กๆ 

จากทะเล จนถึงปลาวาท'คัวใหญ่เท่าภูเขา มีคัฅวีที่งบก นึา และ 

อากากี ส*ฅวีที่เชื่องจนถึงส'ฅวีอุริายกินคน เช่นเสือและสิงโค ส*ฅวี 

เหล่าน,นเอามาเทียบก'บคนในด้านด่าง ๆ คือ กระคูก กล้ามเน้อ 

สมอง และประสาท อวยวะพิเศษด้าง ๆ ม่ฅา หู จมูก ลั้น สมผ*ส 

ผิวหน'ง เครื่องทำให้เกิดแสง เครืองทำให้เคลื่อนไหว ลอยคัว 

และติดแน่น เครื่องเก็บอาหาร เครื่องย่อยอาหาร ระบบหมุนเวียน 

ของโลหิต ระบบการหายใจ ระบบการทำเสียง ระบบการสืบพ้นธุ 

ว'ฅถด้างที่ประกอบเบนพิพิธคัน!'ทีเกิดชนใดยินามือชองท่านเอง ส่วน 

นอยพึ่งจะค่อยต่อเติมเข้ามาเพื่อให้สมบูรณ์ฅามหลักชองการศึกษา 

ทางวีทยาศาสตร์สมยบจจุบ'น จอห์น ยินเฅอร์ ได้ทำการคันกคัา 

อย่างกวางขวางเกี่ยวคับกายวีภา1คข'องส,ฅวแเล:ะก'น ในการศึกษา 

เกี่ยวคับการเกดชองสูทห่าน จะเห็นศีรษะ ๖ ศีรษะ ในการเติบโท 

ระยะด้าง ๆ ก่อนออกจากไข่ แสดงถึงการเจริญของหน'ง่ทา ของจมก 

ของพนเจาะเปลึอกไข่ เพื่อจะเจาะเปลือกไข่ออกมาคัางนอก การ 
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ฉดสีเข่าในท่อฅ่าง ๆ ของเล่นโลหิฅได้เจริญถึงระคบสูงสุศ เกยวกบ 

พวกล่ฅว์อ่อน ชินเฅอร์ ได้เก็บล่ฅว์ที่หายากเวลานํ้นไว้ได้ตงโหล 

สฅว์อ่อน (ณ8๓ณ81? เ0ธณ868) เหล่าน1น์มีศัวแกงการู ศัวกินมค 

ศัวนื่ม ฯลฯ ซึ่งมีขนาคเล็กเพียงน้วครึ่งเท่านน น่าประหลาดที 

เวลาน่นการฅิคฅ่อก้บโลกภายนอกพึ่งเรี่มโดยการเดินทางของกปฅน 

คุ้ก เมื่อ11 @๗๖๘-®๗๗© ซึ่งคนส่วนมากเชื่อว่าเบนชาวยุโรป 

คนแรกที'เห็นล่ฅว์เหล่านเบี่นกรงแรก 

พิพิธภณฑ์ของจอห์น ยินเตอร่ มิได้เบนแต่โรงเก็บอวยวะ 

ต่าง ๆ เหมือนที่อื่น แต่เบึนสถาบ*นเก็บทฤษฏีของท่าน คือ การ 

เปลยนแปลงรูปร่างของอวํยวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกายให้เหมาะ 

แก่การงาน ถาจะพูดให้ย่อ สถาปนนํ้คือตำราซงมได้เข็ยนเบี่น 

อ'กษร แตเขยนควยอวยวะต่าง พู ของมนษย็๋และส่ตว์ของท่าน 

นนเอง เมองไทยนนเบนเมองทีกำลงเจริ(รุ)ดามแบบอ,สดงอด แต่ 

การเจรนุ)นนไปทางผวเผนมากกว่าลึกซึง เราเหนดึกรามใหญ่โด 

สร่างควยรากาแพง แต่ไม่สมราคา พิพิธศัณราเบึนการแสดง00ค 

ของการเจริญทางศึกษาและว่ฌนธรรมของประเทก0ย่างหป่ง 1รๅที 

อยู่แห่งเดียวคือพิพิธภ้ณฑสถานแห่งชาติ ซึ่งสะสมของเก่าของ 

บรรพบุรุษของเรา 1ว พพธภถเราแบบยินเด0รทีพ0จ*;0รด 

นกวกยากเสดรไดบาง กกอ พพธภแเรากองดอน1 ของคาสดราจาร[] 

สุด แสงวิเชียร ที่ผมกลาพูดดงน่ก็เพราะว่า กาสดราจารย่ ลๅสดึ 

ศาสตราจารย์กายวิภาควิทยา แห่งราชศัลยแพทยาลัย แห่งศังกกษ 

ได้กล่าวให้ผมพ้งว่า กระบวนพิพิธภัณฑ์ทางคายทีภาค:วิทยารุ่น 

กะวนออก โกลททานเหนมา ชยิยกใหพพธภถเราของกาสดราจาาย่ 



เดสต) 

สุห แสงวิเชยร เบนทีสอง ทีหนึ่งน1นอย่ที่มหาวิทยาลัยส่องกง ท่าน 

วาทอองกงเบนทีหนึงนนกเพราะว่า เรียงเบนระบบ เห็นช*ดเจนดี 

มาก ของไทยเรามีมากกว่ามากและน่าดุ แต่ไม่เรียงเบนเรื่องเห็น 

ชค ๆ อย่างส่องกง จึงคิดว่าการปรบปรงคงจะมีไค้ ตราบ'ใดที 

ศาสตราจารย สุด แสงวิเชียร ลังอย่ในคิริราช หรือมีอำนาจขน 

ในมหาวิทยาลัย พอจะสร้างตึกเรียนดีๆ ชั้นใหม่ลักหลังหนึ่ง 

ผมมีเรื่องที่จะศึกษาไม่นไ)ย เรื่องเกี่ยวก*บกายวิภากของระบบ 

ประสาท เบนเรื่องที่ผมสนใจที่สด ผมจึงไปดุพิพิธภ*ณฑ์ฃองราช- 

ศไยแพทยาลัย ของศาสตราจารย์ลาสฅ์ ผมก็เห็นจริงตามแกบอกคือ 

สู้ของอาจารย์สุดไม่ไค้ มีสเปซีเมนส์ของสมองไม่กี่ลัน ส่วนมากเบ็น 

สเปซีเมนส์ ของการฉีคเลันโลหิตของสมอง และ สเปซีเมนส์ ของ 

เวนตริเกิลของสมอง เพราะฉะน1นผ้ที่จะมาศึกษาต่างประเทศจะทาง 

กายวิภาคหรือลัลยกรรม จะไปที่ไหนก็ตาม ควรจะไปศึกษากายวิภาค 

วิทยาลับศาสตราจารย์ สด แสงวิเชียร เสียก่อน ดงที่นายแพทย์เสม 

พรื่งพวงแก*ว เคยทำมาก่อนทีแกจะไปศึกษาศลยกรรมต่อ ณ สหร1ฐ- 

อเมริกา แทนที่จะมาเสียเวลาเรียนในต่างประ!•ทศ เช่นในลอนดอนนึ่ 

เสียเวลาเปล่า เสียเงินค่าใช้จ่ายเดือนสะไม่ดำ ๓,000 บาทต่อเดือน 

หาโครงกระดก หาหนที3สอดก็ยาก เช่าหน้ง์สีอที เอช. เก. สิวอส 

ค่าเช่าเล่มละ ๒ ปอนดกรึง ต่อ ๖ เดอน 

จอห์น ส่นเตอร์ เบ็1นลัวอย่างของพวกเราชาวแพทย์ในลันที่ 

จะพยุงฐานะของการแพทย์,ให็1■ซีริญ ช่วยกนทำช่วยลันก้นกว่า ให้ 

ขนหนำเพื่อนบ้านเรา มีอินเดีย ปากีสถาน สีงกโปร ฮ่องกง 
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และนิโกรทงหลาย ซึ่งไม่มีภาษาของฅนเองเลย พุกภาษาองกฤษ 

หรือฝร'งเศสได้คล่อง จอห์น ส*'นเตอรื เบนกนสอนฅนเอง เรา 

ไม่ก้องเมนถึงก*บจอห์น ชินเกยร์ เราเรียนจากจอห์น อ*นเฅอริ 

ก็พอแก้ว จอห์น อ*'นเฅอร์มีวิธีการก้นกก้)ของคนเอง เพราะ ไม่มีใคร 

กิคทำมาก่อนท่าน เครื่องมีอของท่านง่าย ๆ ใช้ผี่มีอประณีฅ และ 

ความสนใจ สงที่ไค้มาน8นมากมายแปลกประหลากเหลือประมาณ 

ท่านพยายามก้นหาความจริงจากธรรมซาฅิ โคยมิไค้สะทกสะก้านก้อ 

ภ*'ยก้นมีด่อต*'วท่าน และทริ'พย์สมบัติที่ไค้ท'มเทลงไป ท่านไค้สอน 

อย่างง่าย ๆ คามที่ไค้เห็นตามจริงครง ๆ อิทธิพลของท่านทางการ 

แพทย์และทางธรรมชาติวิทยาน8นไกลเหลือคณนา 

จอห์น อ*'นเตอริ ๓คที่ตำบลอิสฅ์ คิลไบรด์ เมืองลาน*'ก- 

เกอรเชอร เมือเดือนกมภาภนธ์ ©๗๒๘ เบึนบตรกนที่ ©0 ของ 

จอห์น และ แอกเนส ก้านของเขาอยู่ห่างจากเมืองกลาส!กว์ปร-มาณ 

๗ ไมล์ ศตวรรษท๊ @๙ เบ็!นศฅวรรษที่แริ'นแก้น เบดก้กราช 

ก้วยการอค มีอาหารที่ประก้งซีวิตกือ ก้าวโอ๊ก หรือ บาเลย์ก้ม 

รบประทานกบเนือเค็ม กลายกบในเมืองจีนเมื่อสก้ยก่อนพวกแกง 

กรอง ประชาชนมีก้าวก้มกินก*บเกํ้ยมไฉ่ญืนประจีา เวลาที่เหลือ 

เพียงเกลือก้มกรวดแทน นอกจากการอก ว''ณโรคก็เบนโรคใหญ่ 

หนึ่งในหกของกนที่ตาย ฅายโคยว*'ณโรค พี่น้องของจอห์นจึงฅาย 

เสยแคเลก เใ,เลอเบนงฺวูไหเไแพยง 1^(ๅ คน กอนอกจากจอหน ม 

วลเลยม และโกโรธ รสเลยมพกนโตอายแกกวาจอห์น ©0 บ 

เก้าไปเรียนที่โรงเรียนกลาส,โกวแก้ว’ไปก้อกาย'วิภากที่เมืองเออ๊นเบรอ 

และเก้าไปผีกทำการริ'กษาที่ลอนดอน 
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จอหน เบ็นบุตรกนสุคทอง ถูกแม่คามใจเหมือนบฅรสกท1อง 

ทงหลายมากจนเบนเออทํเซึย!ๅว่ๅ ไม่เอๅถ่ๅน ไม่ชอบหน์งสือ และ 

ไมกอยยอมอ่าน ชอบทำตามอำเภอใจ ชอบเข้าบา หาฟองไข่นก 

เทยบฟองไข ถูจุๅนๅน ขนาก ตำหนิ ชอบคเมฆ หญๅ อยากทราบว่า 

ทำไมใบไม้จึงเปลึยนสีในฤตใบ' โมร่วง ชอบถู มก ผง นก ชอบถาม 

กาถามต่าง ๆ ซึงไม่มืใกรรู้ คุณสมบัติอนหนึ่งของจอห์นกือ มืผี่มือ 

ปร ะณตและเขาใจกลไกต่าง ๆ รวดเรว มารคาจอห์นเห็นจะปล่อย 

ให้อยู่ที่บ้านไม่ไหว จึงส่งจอห์นไปอยู่ก'บพี่สาวที่เมืองกลาสโกว์ 

สามีของพี่เบนช่างทำเครื่องเรือน จอห์นจึงมีความสนใจในงานผมีอ 

ต่างๆมากขั้น แต่ไม่ยอมเรียนหนำลือ อายไค้๒๐ บ้ จอห์น 

กยงคางเต่ง ยงไม่มีอาชีพ จึงเช่าไปลอนดอนเพื่ออย่กับพี่ชาย 

วิลเลียม วิลเลียมเมื่อแรกก็อยู่ก1บ สแมลลี สฅิแพทย์ แล้วไปเช่า 

โรงเรียนแพทย์เซนค์ยอร์ช ซึ่งพึ่งตํงํ้ขั้นใหม่ ๆ ไปเรียนกายวิภาค 

วิทยาก*บแฟรงค์ นิคอล โชกอำนวยให้เช่าสวมต่าแหน่งอาจารย์ 

กายวิภาคแทนชารีป ซึงปลดชราไป จอห์นเช่าเรียนกายวิภากก*บ 

พี่ชายที่บ้านใกล้โคเวนต การ์เดน ตำบลของโรงละครและบ้ลเลย์ที่มี 

ชื่อเสียงบ*นลือโลกเวลาน และเรียนควยใจรำ ทำงานชำแหละศพ 

อย่างประณีต จนพี่ชายแปลกใจ จอห์นเรียนกายวิภาคอยู่ ๔ บี่ 

(๑๗๔๘— ๕๑) พี่'ชายก็คํ้งํ้ให้มีหนาทีรบผิดชอบในบ้องชำแหละศพ 

และเบึนอาจารย์ในการสอน จอห์นอยู่โรงเรียนกายวิภาควิทยา 

โคเวนค์ การ์เดน ๑® บี1 ได้ศึกษากายวิภาควิทยาอย่างขะมำเขมน 

จนกลายเบนผู้ชำนาญและธ'เจารย์กายวิ^ๆ'เกที่เก่งที่สุคของยุโรป 

คนหนึ่ง จอห์นบ้างานคํ้งแก่เช่ามืดจุนฤงอำ คลอดชฺวฺฅเขาศึกษาถึง 
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รปร่างลกษณะของสฅว์ ซึงทำใหเขาชอบภาพวิพถงภบวา เมอมเงน 

เมื่อไรเบนคองจ่ายไปในการวาคภาพโคย โ!)การค และ เรโนลค 

การสอนกายวิภาควิทยาเมื่อกนศกวรรษท้ ®๘ อยู่ในกวาม 

กวบคมของโรงเรียนแพทย์, มหาวิทยาลย และราชสมาคม การสอน 

ประกอบคำยรปบนขผงและรูปหล่อค่าง ๆ รูปเขียน, ไคอะแกรม, 

การชำแหละสกว์ และกระคูก การชำแหละศพกนแท้ ๆ นนทำโดย 

กนงานในการควบคุมของอาจารย์ แค่กีนัอยมาก, เพราะมีศพคนที่ถก 

ประหารชีวิฅไม่กี่คน การที่นิกอล อาจารย์ชองวิลเลียมและจอห์น 

ใช้สีฉีคเส*'นโลหิตศพ และการชำแหละศพคนคามแบบปารีสของ 

วิลเลียม ทำให้โรงเรียนของอ'โนเตอร์มีชื่อเลียงที่สดในลอนคอน 

ท่านใต้อ่านเรื่องนายเบือกกบนายแฮ'ผู้ที่หากิน'โดยล่าชีวิตมนษย์ 

ยินเฅอรอยในยุคก่อนนนประมาณ ๘0 บี1 เบนยคทีพวกขโมยศพ 

กำล่งระบาด โรงเรียนกายวิภาควิทยาอิสสระทัวประเทศมีถึง ๒๙ 

โรงเรยน ศพทเอามาใช้เรยนใค้คามกฎหมายนน มหาวิทยาล่ยได้ 

รบก่อน เพราะฉะนํ้นจึงไม่มีศพพอสำหริ'บโรงเรียนเหล่านั้ จึงมีการ 

หาทนโคยขโมยศพกนอยางแพรหลาย การขโมยศพเบ็1นอาชพ 

หนาเกลยด เศ^ไปคายอนครายสาหรบเจาของโรงเรยนสายวิภาส- 

สนบน, การหกหลง และเงนกานาชา เบนของจํๅเข็เน และนอก 

จ เกนนเย เตแสะประชาชนจะโกรเแคองะเาส จนแชงชกหกกระศก 

หรือกลุ้มรุมทำร่าย ลงประชาทัณฑ์ การเบนนักกายวิภาควิทยาสทั) 

ศกวง ว บท ซี) ๘ วิงเบนคไวเสย งอ'แกๅ) ๅยฐงๅไ'เ [ม วาว วย เหม อน 

[ง)ใ!)ผิง โวงเรย'แกไง^ ทมอยู!‘แกรูงเทพ ๆ เวกๅ1แ อยๅฦมๅ[คยใช้,ก 

ใหญ่ ๆ เท่าไร อยากไปเที่ยวค่างประเทศเมีอไ,ถึไ1]ไ^ 



๓๑ 

เรองขโมยศพที่น่าอ่านเรื่องหนึ่งเบนยินทินเขียนโดยห'ว- 

ขโมยกนหนึงทีพอเขียนไค้ ยินทินเขียนเว้ว่า “มีแฅ่ที่ว่างเปล่าในหนำ 

รอน เพราะโรงเรียนบิ!ค วินเพ็ญก็เบ็่นวินหยดเพราะสว่าง การ 

ทะเลาะวิวาทกนระหว่างพวกเคียวกินเอง และระหว่างก๊กมีเสมอ 

เจาพวกนีเวลากลางวินม*กรีะสืบเสาะหาที่ผงศพ สืบหาการฆาตกรรม 

ลฅวินิบาตกรรมและทารณกรรมอื่น ซงอารีจะเบื่นเหยื่อของเขาได้" 

กวามยุ่งและกวามเกือดร่อนที่พวกขโมยศพก่อให้เกิดมีมาก 

แต่กว่าผู้กรองเมืองจะเห็นว่ากวรปล่อยให้โรงเรียนกายวิภาควิทยา 

หาศพไค้โคยทางสุจริตคงที่เบนอยู่เวลานึ่ ไม่จำเบ็่นจะติองเอาศพ 

คนที่ถูกติค้สินประหารชีวิตเท่าน8นมาใช้สอน ชีวิตมนษย์ไม่น้อยก็ค*บ 

ไปก่อนกำหนค โดยหินชนบางพวกเช่น นายเบอก กฎหมายที่อนุญาต 

ให้ใช้ศพธรรมคาเรียนได้น8นออกมาบื่ ๑๘๓๒ ๓ บี่หล้งที่กนบริสทธึ้ 

@๖ กนไค้ถูกนายเบั้อกและพวกฆ่า จอห์น ชินเตอร์ เบนกนหนึ่ง 

ที่-ชอบก*บพอพวกขโมยศพดี และกรงหนึ่งเกยจ่ายเงินรางวิสอย่างดี 

ให้ค่าศพยก่ษ์ติวิหนึ่ง ดงท่านจะไค้อ่านในตอนต่อไป 

โรงเรียนต่าง ๆ ในลอนคอน ปารีส และเอค้นเบรอ แข่งข'น 

กินอย่างยิ'ง และอาจารย์ต่างก็อิจฉาริษยากนมาก ๆ ที่เอค้นเบรอมี 

ราชวงศ ม*นโร อยู่ถึง ๓ ชั่วกน คนสุด1ท่ายคือคนที'ชำแหละ 

นายเบอกฅ่อหนาประชาชน 

เมื่อเดือนกรกฎาคม @๗๕๓ จอห์น อหิแตอริ ได้ร*บเสือก 

ให์เบี1นมาสเตอรขยิงกายวกา*1าวทยา ท รชโฐธอถ’® 1-1311 รวมกบ 

เปอซิวิล ปอฅค์ จอห์น ฮหิแฅธริไค้ใช้เวลาเวียนกายวิภากวิทยาอยู่ 

๕ หนำหนาว และเรียนศฺลยกรไม ๓ หนำรอนเท่าน8น เขาไค้ถูก 
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เลือกให้เบนแพทย์ประจำบานของโรงพยาบาล เซนค ยอรช เมอ 

บ ๑๗๕๖ คงแค่บ ๑๗๕๖ ถึง ๑๗๖0 เนฤคูหนาวไค้ทำงาน 

อย่างเข็มแข็งฅ่อไปที่โรงเรียนกายวิภากวิทยาของพีช'ไย และไ^ 

ห้นมาสนใจเรึ่องกายวิภากวิทยาเปรียบเทียบ โดยพยายามฅดค่อกบ 

สวนส้ฅว์ พวกเล่นละครสฅาและนกเดินเรือ 

ในฤคใบไม้ร่วงบ ๑๗๖๐ จอห์น ขึนเคอร ไค้เขาไปทำงาน 

ในโรงพยาบาลทหาร เวลานนสงคราม ๗ บ ได้๓คขนแล้ว ๕ บี! 

ระหว่างเฟรเดริกมหาราช กบฝรืง์เศส ออสเฅริย และรสเชีย องกฤษ 

เข้าข้างเยอรม*น ในการรบที่เกาะแบล อิลล์ อ'นเฅอรได้ทำการ 

ริกษาทหารที่บาดเจ็บมากในเวลา ๒ เดือน ได้เขียนจดหมายถึงพี่ชาย 

ว่า “ นายของเขาสองกนที่โรงพยาบาลนน ไม่มีกวามสามารถใน 

การงานเลย เหมือนก'บเอาปี1ศาจไปปกครองเมืองสวรรค์ การรก์ษา 

บาดเจ็บจากกระสุน!!นของฉนนํ้นผิดก*บของกนอื่นมาก จึงมีคนสนใจ 

ในการรก่ษาของฉิน คงจะเ!!นเพราะฉันมีความรู้กายวิภาคดี และ 

มีแบบแผนการรกษาดี” การไปสงกรามที่เกาะแบลอิลล์ และ 

ประเทศปอร์ฅุเกสนนเบนเครืองช'กจูงให้ช*นเตอร์ริกธรรมชาติขีน 

อีกมาก 

จอห์น ฮ*นเตอร์ กล'บมาลอนดอนเมอมีอายได้ ๓๕ 11 (.บี1น 

กนว่างงานจะไปทำงานฉับพื่ชายก็มืคนอื่นมาแทนแลว จึงฅํองเบน 

ศ'ลยแพทย์อยู่ก'!]เปอซิว'ล ปอตฅ์ ที่เซนค์ บาร์โธโลมิว ได้ริบเลือกให้ 

เข้1นสมาชิกของ ?.8.ร. เมื่อบี1 @๗๖๗ ที่งๆที่ไม่ได้เขียนเรื่องอะไร 

ให้แก่ราชสมาคมเลย ในบี! @๗๖๘ได้เป็นศ'ลยแพทย์แห่งโรงพยาบาล 

เซนที่ยฺอฺรฺช และสมาชิกของบราษ'ทของศลยแพทย์ งฺานทางดาน 



๓ ๓ 

รกษากบหนาไปอย่างช้าที่สก เพราะฉะน*นค้นเตอร์จึงเอาเวลาทีว่าง 

นนมาสรางพิพิธภัณฑ์ เขาคิดว่า พิพิธภัณฑ์นจะต็องเบนรากฐาน 

สำหร่บการศกษากายวิภาควิทยา และพยาธิ'วิทยาเปรยบเทยบสง 

ทท้าให้เกิดการสนใจค8นคว่า เบนโรงงานไม่ใช่ทวางของอย่างเดยว 

ค้นเฅอร์หาเงินได้เท่าไรก็ใช้จ่ายในการหาว'ฅถสะสมพิพิธภัณฑ์เท่าน*น 

กรงหนึ่งเขาค้องจ่ายเงินถึง ๓00 ปอนด์ เพื่อให้แพทย์ประจำเรือ 

ผู้หนึ่ง เพื่อหาสเปซีเมนส์ในการเดินทางไปอารติก ชองที่ได้ร*บ 

หล*งการเดินทางค้นน*นคือ หน*งปลาวาฬ ๑ ชน การสะสมย็่งมาทขั้น 

ทุกทีเมื่อหาเงินไค้มาก ในค้านและสวนจึงเต็มไปค้วยล'ฅว์นานาชนิด 

ควาย ค้าลาย นกกระจอกเทศ เสือดาว งู ยื่งกว่าสวนส*ฅว่ของ 

ร'^บาล 

ค้นเตอร์ได้ชำแหละปลาวาฬตัวหนึ่งยาว @๗ พี่ต เบนเวลา 

หลายบี และไค้เขียนเรื่องปลาวาฬนนลง,ในเอกสาร การเสยงส*ฅว์ 

น*นเบีนการผาอ*,นฅรายมาก กรงหนึงเสือดาวหลดออกมาจากกรง 

๒ ค้ว ค้วหนึงกำล*งิจะหนีช้ามกำแพงไป อีกตัวหนึ่งกำลงถกสุน*ชรม 

ค้นเฅอร์เช้าไปค้อนเสือเขากรง กว่าจะจ*,ดการก*บม*นิและเอาเช้ากรง 

ไค้ ค้นเฅอร์ก็เบื่นลมอยู่หค้ากรงนนเอง 

เรื่องที่ตื่นเค้นเรื่องหนึ่งก็กือ การเอาศพของย*กษ์ชาวไอรืช 

ชื่อโอไบรอ’น โอไบรค้นมีความสูงถึง ๘ พื่ฅ และรู้ตัวดีว่า จะ1กองมี 

กนสนใจในกระดูกของตนมากกว่าใครๆ เมื่อเจ็บหน*,กเขาแค้งให้ญาติ 

ทราบว่า เมื่อดายแค้วจะค้องมีคนเผาศพท*วิกลางว*นิและกลางคืน 

จนกว่าโลงฅะกํวจ้ะแค้วเสร็จ และเอาไปผงทะเล ค้นเฅอร์ไค้ให้ 



กนสนิทไปฅกลงก*บพวกฃโมยศพไวเรียบรอย อายพวกนนรู้จกยกบ 

ไอรีชคี ร้ว่าราคาแพงเท่าไร จึงโก่งรากาเอาสูง แทนทจะเบน 

๕0 ปอนด์ขั้นไปถึง ๕ 00 ปอนด์ ธนเฅอรฅํอง [ปซอยมเงนมา 

เพือจะได้ศพมักษ์ และแกกชำแหละเอากระดูกไว้!นพิพิธภแเ‘ศ ซ'3 

เวลานิก็ย์งอย่อย่างตี 

จอห์น อ้นเตอร์ แต่งงานเมื่ออาย ๔๓ บ้ ภรรยาอายุ ๒๙ 11 

มีบุฅร ๔ คน ก่อนแต่งงานอ้นเฅอร์ได้รบน*กเรียนประจำม่าน 

(1^631(16111 ๆวษ!ว11ธ) ไว้ในบ้าน น*กเรียนเหล่านอยู่บ้านครุ1 ช่วยกรู 

คแลกนไข้ ผ่า?!คเล็กน้อย ชะแผล พ*นแผล และเอาโลหิตออก 

ระบบ ^{.1)1611แ068เ1111 นั้มีมานานก่อนมีโรงเรียนแพทย์ และให้ 

ผลตีกว่าเวลานึ่ (?386เ) นอกจากน้ก์เรียน อ้นเตอร์ย้งมีศิลบี่นประจำ 

บ้าน กอยวาดภาพ สเปซีเมนส์ และช่วยในการสอนกายวิภาค 

กิจว*,ตรีที่ชินเตอร์ทำประจำก็กือ ไปบ้องชำแหละศพก่อน 

๖ [มงเช้า ทำงานอยู่จนถึง ๙ น. แล*วกลบไปคกนไข้ที่บ้านจนถึง 

ต๒ น. เสร็จแลวออกไปตระเวนดุกนไข้คามบ้าน เขากินอาหาร 

กลางวนเวลา @๖ น. นอนพ*ก ๑ ช*วโมง และทำงานต่อตอนเย็น 

เวลาเที่ยงคืนกรอบกรำเขานอน อ้นเตอร์ยำทำงานต่อไปถึงตีหนึ่ง 

ตีสอง และดึกกว่านนอีก การทำงานตรากฅรำคำนทำให้อ้นเตอร็ 

ลไ)เจ็บ จนต่องหยุคไปนาน แต่นึ่ก็เบ็นสัญญาณที่ทำให้อ้นเตอร็ย็ง 

ทำงานหนักมากขั้น เพราะทราบตีแลวว่าเวลาจำกด ชีวิตจะไม่ยืนยาว 

จึงตองเร่งมือ ' 

การสมรสน8น แม้ว่าอ้นเฅอวิจะมัวย่งกับงานก็เบ้นสขตี เพราะ 

ภรรยาตี เธอถึงแก่กรรมหลังชินเตอร์ ๒๘ บ้ 



๓& 

จอห์น สินแฅอร็เบ็1นศัลยแพทย์บ่ระ'จำโรงพยาบาลเซนฅ์ยอร์ช 

๒๕ บี1 โรงพยาบาลใหม่ซึ่งสร้างขั้นก่อนตันเฅอร์มา ๒0 บี่ โรง¬ 

าพาบาลใหม่เย้คช่องดีให้ตันเตอร์สอนได้ตามใจของตน ไม่ตเองนึก 

ถึงประเพณีโ!)ราณทางผ่าตัด เขาสอนแบบใหม่ โคยอาศัยหตักทาง 

วิทยาศาสตร์ ความชำนาญจากกาวผ่าตัดในสงครามแบลอิลล์ และ 

สามญสำนึกตันหตักแหลม ตันเตอร์ได้ปร้บปรงแก้ไขการสอน 

ศึลยศาสตร์ใหม่หมด บรรคาลูกศิษย์ที่ได้พง!เาฐกถาพิเศษ และ 

เดินตามในโรงพยาบาล ได้เย้นผ้นำในทางศัลยศาสตร์ต่อมา เช่น 

คเปอร์ ที่กายส์, ไกล ที่เซนฅโทม’ส, อเบอรเนฅี ที่เซนฅ์บารโทไรมิว 

คาวลิสเล ที่เวสมินสเตอร์ เมื่อสม"ยก่อนสินเตอร์ ในโรงพยาบาล 

เบี่นการยากที่'จะทราบว่า ทำไมคนไข้คนหนึ่งถึงตาย อีกคนหนึ่ง 

ถึงรอด ตันเฅอร์ตัองทำงานหน'กเพื่อแก้บญหาเหล่านึ่ โดยวาง 

กฏซึ่งมีรากฐานมาจากการศึกษากายวิภาควิทยาและกๆรศันคว่าทาง 

สรีรวิทยา และพยาธิวิทยา เมื่อมืบั๋ญทาอะไรเกิดขั้นตันเตอร์ 

ตัองพยายามแก้บญหานนให้ตกโดยการคาแคร้า เพราะฉะนไเจึง 

พยายามหาเวลาว่างไว้เสมอ จ'คเวลาไว้ให้เรียบร้อย ไม่ยอมเอาเวลา 

นึ่ไปทำงานทางอื่น ตันเตอร์เย้นคนตรงต่อเวลาเสมอ และรู้สึก 

เคือคร้อน เมื่อมีใกรมาทำให้กำหนดเวลาชองเขากลาดเคลื่อนไป 

กวามอยากร้กวามจริง และการกนกร้าผ่งอยู่ในหัวใจของ 

ตันเตอร์มาก จนยอมสละทุกสึงทงความสุขส่วนตวและทรพย์ เพือ 

กวามร้ เช่น เอาเชอกามโรคใส่ตัวเองโดยใช้มีดกรีด เพื่อจะศึกษา 

อาการเบองตัน ปล่อยให้โรกดำเน้นไป ไม่รกษาเบนเวลานาน 

เบนเดอ"น เพอจะรสกความรายของโาคดวยาานเอง มายหลง ณ บ 



๓ ๖ 

เมือได้ศึกษาอย่างถีถ8วนแลว จึงเซือว่าหาย'จาก!รก การกระทาดงน 

ไม่ใช่การบา{ณ โง่เขลา แค่เบนการกระทำเพ!อหาความจริงในเรอง 

โรกฅิคเชี๋อ ซึงเบนทีสงสยอย่างมาก การกระทำคงนเบนการแสคง 

ความกลาหาญ เสียสละ และเบ็นเหฅทีชีนเคอรแก่งงานซึาเคแ ‘'บ่ 

เพราะฅองการเลื่อนเวลาออกไปนาน ๆ เพื่อให้แน่ว่าฅนหายจากโรค 

นไหจริง ๆ 

ชินเฅอร์คือศลิยแพทย์ทีหนึงชององกฤษ พระเจาแผ่นคิน 

ฅงให้เบนศํลยแพทย์ประจำราชสำนก นายแพทยใหญ่ทหาร และ 

นายแพทย์ใหญ่ของโรงพยาบาล ได้รบเหรียญ กอบเลย จากราช¬ 

ลมากม และเบนสมาชิกของสมาคมวิทยาศาสกรสำคญ่ ๆ ทีว เลก 

เมล็คทรายไนนาฬิกาทรายนนเหลือนอยเฅ็มทีแลิว การเจบกอเร่อร่ง 

กำเริบชน และเมื่อเจ็บกร1งใค ชินเฅอร์ก็หมคทไกำลิงกายและ 

กำลิงใจ ชินเฅอร์ถึงแก่กรรมเมือว่นท ๑๖ กุลาคม ๑๗๙๓ 

ลอนดอน ๒0 คนยายน ๒๙อ๖ 



จดหมายขอฒ่อ 

ผมได้พยายามหาเรื่องแม่อย่นานหาไม่พบ ไปไค้หน'งสืธเรื่อง 

พ่อ ซงกหายากเต็มที รึงไค้กดเอาจดหมายของคนสำด้ญ ๆ บางกน 

มาให้อ่าน คงจะเบืนประโยชน์สำหร*บพ่อและลก!ค้าง 

จากา)คหมายเหล่าน ผมเห็นว่าจกหมายของมหาฅมค่ณที เบน 

จดหมายทีเรียนดีที่สุค ที่ส่อนิสไเอ'นิซนท8งํ้หลายในโลก ไม่ว่าผิวชาว 

หรือผิวเหลือง หรือผิวคำ สรรเสริญอย่างยงและด้วยความจริงใจ 

จดหมายน*นิแลคงอึงกวามดีซึงพระพทธเจ่าทรงฅร*ลเสมอว่า เธฮ 

เบนผู้พต*ณหาและทิฐิ 0าสธไม่ได้ เธอ'ไม่ยึดนน0ะ'ไร ๆ ไน 

โล(1น ค'ณทีไม่เกยใช้อิทธิพลของคนเพื่อช่วยเหลือบฅรและบฅรีเลย 

ซึ่งผิดกบ',นรห์มาก ท่งสองเขียนภาษาด้งกฤษ ไม่แพ้คนอ'งกฤษคี ๆ 

สำนวนน่าอ่านมาก จากจดห่ม'ายของคค้า-เทีและเนรูห์ ท่านจะทราบว่า 

เวลาก่อนสงครามโลกกรงที่ ๒ อ'งกฤษใช้อำนาจเบนธรรม เอะอะ 

นิดเดียวก็หมายความว่าคุก เพราะฉะนนท่านผู้นำทงสองของประเทศ 

อินเดีย:จึงมีชีวิทอยู่ในกุกมากกว่าชีวิฅอิสระ 

เวลานี่ชาวอินเดียไม่ค่อยชอบองกฤษนก ท8ง ๆ ที่มีน'กเรียนอินเดีย 

ในยิงกฤษเบนอ*นิมาก ในลอนดอนหรีอเมืองอื่นขององกฤษ ท่าน 

จะพบซาวอินเดียมากกว่าไนกรุงเทพ ๆ หสายเท่า พวกนี่ร้ภาษา 

ยิงกฤษดี พยายามคํกควงวฌนธรรมค่าง ๆ ของยิงกฤษไปมากที่สค 

ที่จะมากได้ ชาวอินเดียเหล่านี่คงจะฅามท่านผู้นำของประเทศ ซอบ 

ถกเถียงบน!หาเม่นนิจ 

นี่คงเบ็1นเหฅุหนื่งที่ 



จคหมายอึ่นเผอญผมไปเลือกจกหมายของเราช'า&1 ซงถาเบน 

หญ๊งเขากึกงเรียกว่า พระราชินี แก่เผอญเจาชายนน2ภ [กภรรยาเบน 

พระราชินี ที่คำรงตำแหน่งเบนพระเจาแผ่นกิน เขาเลยเรยกวา 

บ]*ไฑ06 0อทธ01เ; เจไชใยนใ4กิ0 เจไชใยเย0รมน บนนานวา แยิลเบก 

มีฅํๅแหน่งเหมือนกบคยุ๊ก แห่งเอกินเบรอเว•ลาน 

จคหมายของพระเจำยอร์ชที่ ๖ ถวายเจาหญิงเอลิซาเบธ ซง 

ขณะน1นยํงไม่ใค้สวมมงกฏ เบ็่นจคหมายทีน่าอ่านฉบบVเนึง 
คุ & 

นา!พึงเพลงคงร้จ*กโวลลังค์อมาเคอุสโมซาร์ฅเบ็่นอย่า'3ดี เพราะ 

ชาวเวียนนาถือว่าเบนนกแต่งเพลงทีหนึงของโลก ท*ง ๆ ทโสก 

สายนอกซะยกย่องว่า เบโธ'เฟนเบนทีทนึงก็ฅาม โมซารฅเบ่นเดก 

ที่เรียกคามภาษาเยอรม'นว่า พนตป็๗บ!ฟ่ เพราะเมอเบึนเด็กอายุ 

เพียง ซิ๔ บี่ ก็มีฅวามสามารถเบ็่นยอคจนเลื่องลือไปท'วทงยุโรป 

ร.คหมายของพ่อแสดงให้เห็นว่ากวามสุขอร่ามในการแต่งเพลงน8นไม่ 

เกี่ยวข่องก'บกวามสขอร่ามในวิถีของชีวิต 

จฒมายมหาตมคํอ]ฑีลั้งนุตรชายมน็ลาล 

มีผู้ส'มภาษณ์ท่านมหาคมก*ณ*ทีว่า กึลบ่น กวี หรือผ้ฉลาค จุะ 

ถ่ายทอดความฉลาดน่นให้แก่คนชนหลัง โดยสายโลหิฅ เช่นบตร 

จะไค้หรือไม่ ก*ณขีทอบว่าไม่ไค้แน่นอน เขาจะไค้สานศิษย์มากกว่า 

ไค้บตร คัณฑีเบ็1นผู้ตทำให้ชีวิตของบุตรลำบากมากกว่าที่กๅร ท่าน 

อยากให้หริลาล, มนิลาล, รามท'ศ, เทวท่ศิ เบนอิสระ ดั้งฅนเยิงไค้ 

แก่บุฅรเหล่าดั้นก็,ไม่ห่าง'จากบิดาเลข เมื่อก*ณฑีอายไค้ ๔0 1) ไค้ถูก 



๕ก& 

รำกุก.เบนกรงที ๓ อยู่ที่โอลก์ริสค้ แอฟริกาฅะวํนฅก ได้เขียน 

พหมายถึง มนลาล บุตรอายุ 0๙ บี่ จคหมายฉบบนั้เขียนคิวยหมึก 

สีม่วง บนกระดาษของเรือนรำ การเขียนนนจะฅ็ยิงเป็นภาษา 

องกฤษ, ดดช์, เยอรมํน, ฝรึง์เกส หรือ เคเฟอร์ หามเขียนเบน 

ภาษาของฅนเอง (กชาระติ) จดหมายฉบํบน้เขียนเมือ'ด้นที ๒๕ 

มีนาคม ๑๙๐๙ มีใจกวามคิงต่อไป'น 

ลูกชายทร่ก 

พ่อไค้ริบอนญาฅให้เขียนและริบจคหมายได้เดือนละคร8ง พ่อ 

จึงคิดสินใจลำบากที่จะเขียนถึงใคร ถึงกนหลายคน แต่ในที่สดก็เลือก 

เใเอ เพราะความกิดฃองพ่อนนมนจดจ่ออยู่กบเธอมากกว่ากนอื่น 

ลกสบายดีหรือ ลกจะทนความลำบากที่ได้ริบ'เพราะพ่อคิวย 

หนำชื่น ลกกงคิองการให้แนะนำมากกว่าที่พ่อจะทํ าได้ พ่อรู้ดีว่า 

ลูกร้สึกบางกรง์ว่า การศึกษาของลูกนนไม่ค่อยราบรื่นนํก ขณะนั้ 

พ่อได้มีเวลาอ่านหน*งลือมาก พ่อได้อ่านเอเมอร์สน, ริสกิน และ 

แมสซินี และอุปนิธิศน์ ทุกกนเห็นว่า การ?๒ษานนํไม่ใช่การรู้ 

หา!งสืฮ แต่ว่าเนืนการผี*}นิส์ย ความรู้เรือาหนํ'เท ตามภาษา 

กชาระฅิของเราก็แปลว่า ป็กฝน ถากวามเห็นนเบนจริง และพ่อ 

กคิคว่าเบึนความจริงอ้นเดียว เธอก็'ได้รบการศึกษาผึกฝนอย่างดีที่สุด 

การที่เธอ'ไค้ดแลแม่และทน-ต่อกวามโกรธฃอง1เธอได้ และดุแลจ*’นจิ 

ช่วยเหลือเธอจนทำให้เธอ'ไม่รู้'สึกว่า หริลาลจากไป และเป็นพี่เลยง 

ของรามทศ และเทวะทศ เบ็1นอย่างดี เป็นการศึกษาที่คีที่สุค เธอ 

ไครบการผกฝนมากศวาศรงแลร 
๙ 



๔0 

พ่อร้สึกเห็นจริงฅามกำนำของนาทรามซิ ในเรืองอปนธศน 

ฅอนระยะค่าง ๆ ของพรหมจรรย์ ว่าระยะแรกและระยะสุดท'!ยก 

เหมือนกิน คือระยะสินยสิน เบนของแน่แท้ ความสนุกสนาน 

จะมือย่ก็แค่ในว*ยบริสุทธ คือตงแค่เกิดจนถึงอาย®๒บื่ เมือเลยอายุ 

นแล*'วจะมีกวามกิค เขาจะต้องสิงสอนให้รไ.)ผิคชอบฅวเอง เด็กที 

ถึงขนนแล่วจะต้องผีกให้มีบสสิทธิในการทำและความคิด ความจริง 

และเลิกปาณาติบาต คุณธรรมต้นน์จะต้องมีประจำสินดานไม่ใช่ทำ 

ควยความผาผืน พ่อจำเด็กดี ๆ เหล่านไค้หลายคนที่ราชโคฅ พ่อ 

จะบอกเธอว่าเมื่อพ่อย*งอายนัอยกว่าเธอ พ่อชอบดูแลเอาใจใส่บู 

ของเจ่ามาก เมื่อพ่อมีอายเกิน ©๒ ขวบแต้วไม่มีโอกาสไค้เล่นเลย 

ล่าเธอมีกณธรรมที่ง ๓ ประจำใจอยู่เย้นนิจก็เหมือนเธอไค้ศึกษา 

จบแล่ว คณธรรมเหล่านจะทำให้เธอไม่อค แม้ว่าจะอย่ที่ไหนในโลก 

และจะเบนเครื่องถางทางไปสู่กวามจริงแห่งวิญญาณของเธอ และ 

ของพร5เบนเจ้า แฅ่นื่ก็ไม่ไค้หมายความว่า เธอไม่ควรร้บการ 

ล่งสอนโดยทางหนังสือ เธอควรจะคืองทำอย่เสมอ แค่เบนสืงที่เธอ 

ม่ค่ยิงว่อนใจมากนัก เธอมีเวลามากพอที่'จะคหน*ง์สือ เธอจะค่อง 

ค้ริบกำสิงสอนเหล่าน์ เพีอประโยชน์ของคนอื่นต้วย 

จงหม่นทำสวน ขุดดิน และพรวนดิน เพราะเธอจะต้อง 

อาต้ยผลจากสวน เธอจะต้องทำสวนเบน เก็บเครื่องมือไว้ให้เบ็น 

ระเบียบและล่างมนให้สะอาด ในการเรียนน่นจะต้องสนใจเรียนเลข 

และสินสกฤฅให้มากๆ โดยเฉพาะอย่างยี่งภาษาสินสกฤต เธอจะต้อง 

หม่น,ซ้อมคนกรี ในการอ่านหนังสือไม่ว่าจะเบนอังคฑษ กคูๅ■3ะดิ 

หรือสินดี เธอจะตองจคตอนสำกญ ๆ ไว้ และรวมให้เบ็,ธเระเบียบ 



1บ็นบี ๆ อย่าฅนฅกใจว่าจะมีของทำมาก และไม่ทราบว่าจะทำอะไร 

กอน เมือทำไปจะทราบเองว่าอะไรควรจะทำก่อน อะไรควรจะทำ 

ทลง เร็ำงการเงินนำ,ก็สำอิญควรจะทำบำชีรายร'บรายจ่ายไว้คำย 

บอกมะกนด'ลพำว่า พ่ออยากให้เขาอ่าน เอเมอร์ซํน ราคา 

เพียง ๙ เพนนีเทำนน บทความเหล่านั้น่าอ่านและศึกษา เมื่ออ่าน 

แลวขีคกาท้สำคญ ๆ และลอกไว้ในสมค บทความเหล่านเบนการสอน 

ค ของปรชญาอินเกีย ในแบบชาวอิสคงคฅ มินน่าสนใจมากเมื่อไ 

อ่านปรชญาของเราเขียนไปอีกแบบหนึ่ง เขาควรจะอ่าน ฅธลสฅอย 

“ราชอาณาฆัารซองพระเบนเจา', เบ็1นหนำสือฅีมาก เขาแปลมาเบน 

ภาษาอำกฤษอย่างง่าย แฅ่ที่น่าสนใจที่สคก็คือ ตอสสตยฆไคัปม่บ่ต 

ตามทเขาสงสอน 

พ่อขอจบดำยกวามร”กและระลึกถึงมายำทกคน 

ชากพ่อ 



เจาขายแอณบด ( สวาม•ของฬร?)ราชินีวิคตอเรย ) 

สอนพร?!ราชธดาถึงความสำคํญของการสมรส 

พระราชธิดาคนแรกของพระราชินีวิกฅอเรียและเจาชายแอล!.บิต 

ชณจำหญิงวิกตอเรีย ได้อปภิเษกกบิเจำชายเฟรเดรีก วิลเลียม แห่ง 

ปริสเชีย เมือมีพระชนชาได้ ๑๗ บี่ พระโอรสของพระองกคือ 

พระเจ้าไกเซอร์ แห่งสงกรามโลกกรีงที่ ๑ พระราชบิดาและ 

พระราชธิคาสนิทสนมหันมาก ถ้าพระราชบิคายิงมีพระชนม์อยู่ 

คงซะทำให้พระเจำไกเซอร์โจอ่อนลงได้ แต่เคราะห์ร่าย เจ้าหญิง 

วิกตอเรียอุปภิเษกย*งไม่ครบ ๔ บื่ พระราชบิคาก็สั้นพระชนม์ 

พระอกษรฉหับนิเขียนเมือคู่สมรสกล่บซากเสวยนํ้าผงพระจ้นทร์ 

และฉหับทีสองเมื่อเจ้าหญิงวิกตอเรียออกจากหังกฤษ โคยไม่กล่น 

คืนมาอีก 

พระราชวังบ”คคิงแฮม 

๓ กุมภาพนธ์ @๘๕๘ 

หัว'ใจของพ่อเต็มเบื่ยมเมื่อลูกซบศีรษะลงบนอกของพ่อ เพื่อ 

ปล่อยให้นาคาไหลได้ฅามสบาย พ่อไม่ใช่คนชอบอวต เพราะฉะนน 

เธอจงไมทราบวาพอรกเจาเทาไร และเธอทำ [ห้เกิคมความว่างเปล่ๅ 

ขนในหัวใจพ่อเท่าไร มิใช่แค่หัวใจของพ่อเท่าน1น หัวใจของเธอก็ 

จะมีช่องดุจก"นิ ต่อไปนั้พ่อจะคิดถึงเธอทุกวัน เพราะเธอจะจากไปแจ้ง 

เมื่อเจ้าหญิงวิกตอเรียจากองกกุษไปประหับอยุ่ในเ0อรมนิ 

พระบิดาได้ทรงพระหักษรว่า เ- 



๔๓ 

พระราชว้ง์บํคกิงแฮม 

ต® กมภาพนธ์ @๘๕๘ 

เธอไค้เขามาอยู่ในวงใหม่ และไค้รบการต่อนร้บและปรารถนา 

กทุกทศควยมิครภาพและไม?■เร็จิฅ การที่ประเทศน8นไค้แสดงกวาม 

ยนดอย่างจริงใจออกมา ต่อผู้ทีแปลกหนำ คงจะทำให้เธอมีความ 

ปรารถนาอย่างยิงทีจะแสดงให้ปรากฏิว่า เธอสมควรจะไค้รบการ 

ดอนรบอย่างดีนน และจะยอมอทิศพลํงทุกประการ เพอประชาชน 

ของประเทศใหม่ของเธอ เพือทีจะให้เบ็นไปดง์จคประสงค์นี เธอมี 

หนำทอนสูงที่จะปฏิบัติทุกอย่างเพื่อให้สามีของเธอมีความสุข ช่วย 

เหลึอเธอให้ประชาชนมีความร*!กนิยมอยู่เสมอ 

การที่เธอรู้จ*กทำตํวให้ดีนน ทำให้พ่อมีความสุขทีสุค พ่อขอ 

ชมเชยลูกมากในการที่สามารถข่มใจไค้เบนอย่างดี ท1ง ๆ ที่เราต่องจาก 

กนมาหล*)ๆ ๆ เพราะลูกคิดข่าเบนหนำที่ของลูกที่จะต่องปฏิบัติ นี่คือ 

ทางแห่งความสำเร็จและเบนทางเดียว เธอชนะใจประชาชนไค้โดย 

มิฅรภาพ ความอ่อนนอม และไม่เย่อหยิง ก็โดยทีเธอไม่ต่องนึกถึง 

ต่วเอง 

พระเบนเจาประทานพรให้เรา ส็่งที่งหลายจึงสำเร็จต่วยดี 

พ่อรู้สึกรอบพระทไเท่านอย่างสุดซั้ง ในการที่เวลาอ่นสำกญที่สุดของ 

ชีวิดลกบรรลจดประสงค์อ้นดีเยี่ยม พ่ออยากอยู่ในหมู่ประชาชน เพื่อ 

ดุลกเขำไปในประ1กูว้ง เพื่อพ้งข่าประชาชนเขาพูดว่ากระไร พระ- 

ราชซนนึก็กงอยากกระทำคงนนี่เหมือนกัน เราไค้ริบข่าวอย่าง 

ละเอียด น่าชมเชยจากโทรเลข, จดหมาย และหน*’งสือพิมพ์ ที่น่า 



(*๙ 

สนใจที่สคกึอ โทรเลขว่า เ‘ พระราชวงศทุกพระองคเคลบเคลมไน 

พระชายาของกระหม่อมฉํน ’ 

ว้นอุปภิเษกสมรสของเราไต้ผ่านไปอย่'เงเวียบ มพวะราช¬ 

การกิ'5มาก จนไม่สามารถจะรื่นเริงไค้อย่างสงบ 

เมื่อเจ่าหญิงวีกฅอเรียกล้บมาเยียมพระบิตา พระองกขอให้ 

เจ่าหญิงอ่านเทนนิสไเให้พง และเมื่อพระองค์สํ้นพระชนม์ เจ่าหญิง 

ไค้วาคภาพจากเรื่องกวีของพระราชา ตามพระประสงค์. 



ทระ!เจ"เขอร์พํ1 ๖ มึพร๙ราชอกษรถึงเจาหญิงเอลชาเบธ 

หลิงการอุปภเษกสมรส 

เมอเจำหญิงเอลิซาเบธยิงทรงพระเยาว์มาก ไอ้พบเจำชาย 

พึ่ลิป เมาด์ แบฅเฅน ซึ่งเบื่นกนแรกที่พอจะเบื่นกู่กรองของเจ่าหญิง 

ได้ เจ่าหญิงก็หลงร'กเจำชายน*ก พระเจ่ายอร์ชทรงคิดว่า เจ่าหญิง 

ไม่เกยไอ้พบผู้ชายมากี่กน จึงไอ้เขียนจกหมายให้พระมารคาของ 

เจ่าชายพลิปเมื่อบื่@๙๔๔ว่า อย่าให้เจ่าชายพี่ลิปคิดถึงการเสกสมรส 

ก4บเจ่าหญิงเลยในเวลานั้ พระองค์ไม่ยอมให้มีการเสกสมรสฅงํ้ ๓ บื่ 

จนเมื่อบื่ @๙๔๗ พระเจ่ายอร์ชและพระราชินี และพระราชธิดา 

ไอ้เสด็จประพาสแอฟริกา จึงไม่มีการสงจ่ยในความร'กของเจ่าท1ง 

สอง ไอ้มีประกาศการหมื่นเมื่อเดือนกรกฎาคม และการอุปภิเษก¬ 

ลมรสเมื่อเดือนพฤศจิกายน @๙๔๗ ระหว่างที่เจ่าหญิงและเจ่าชาย 

ไปดื่มนาผงพระจ่นทร์ ได้ร'บพระราชอกษรจากพระเจ่ายอร์ช อย่าง 

น่าดั้นต*นดํงต่อไปนั้ เ- 

พ่อ รู้สึกภมิใจและดื่นเต่น่เมื่อลูกมาเดินใกล้ ๆ กบพ่อนาน ๆ 

ที่โบสถ์เวสมีนสเตอร์ เมื่อพ่อได้ยื่นมือลูกให้พระส'งฆราช พ่อคิดว่า 

พ่อไอ้สูญเสียชองอ*น่มีค่าที่สุด เธอเบื่นผู้สงบและเสงี่ยมระหว่าง 

พระราชพิธี และกำพดของเธอก็มี'นาหน*กจนพ่อเชื่อว่าทุกอย่าง 

เรึยบจ่อย 

พ่อดืใจมากที่ลูกเขียนจดหมายบอกแม่ว่า การที่ตองรอนาน 

ก่อนการท?มื่น และการแต่งงานนน เบนไปเพื่อความด็ที่สฺเอของลูก 



๔๖ 

พ่อคิดว่าเธอจะคิดว่าพ่อใจแข็งเกินไป พ่อเบื่นห่วงมากเมื่อลูกไป 

แอฟริกา กรอบกร*วของเราท,ง ๔ กน “พระราชวงศ์” จะห่องอยู่ 

ควยก*น นอกจากเวลาสมควรบางขณะ พ่อได้เห็นเธอโฅว'นโตคืน 

ในความดูแลดํว่ยกวามฉลาดของแม่ ผู้ซึ๋งเบ็1นกนน่าพิศวงที่สค 

ในโลกในสายคาพ่อ และพ่อเชื่อว่าเธอและพี่ลิปจะเบ็1นผ้ช่วยอย่างที 

ในภารกิจของเรา การทเธอจากไปน่น ทำให้เราฅกยิย่ในที่'ว่างเปล่า 

แต่จงเชือเถิดว่า บานเก่าของเราก็ยงกงเบ็!นบ้านของเธอและจะกล*บมา 

บ่อยๆและเสมอ ฅามทีเธอพอจะทำได้ พ่อเห็นว่าลกกงจะมีกวามสข 

อย่างยงกบพิลิป ซึงเบนการถกตองแลว แต่อย่าลืมพ่อ 

จากV(อทริกและคิดกงมาก 



เสโ!)โบลด โมชารตํ่ ลงลอนสก 

เลโอ เบลค ได้ช่วยส่งเสริมลูกชาย โวสกงก์ ผ้มีค'วามสามารถ 

เบนยอด จนเมือมอายุเพียง ©๔ บี ได้รบความเอนดปรานีจาก 

ราชสานกทุกแหงในยุโรป สนตปาปาได้พระราชทานฅรา โกลเคน- 

สเปอร อนมเกยรฅให้ แค่เดกอศจรรยเหล่านีมกจะ;โดดจยกๅามรม 

พระสงฆราชแห่งเมืองซลเบอรก ได้ทะนุถนอมโวลกงก์ไว้อย่างดี 

เมือเบ็1นหนุ่มอายุได้ ๒๒ บ โวลกํงก์ได้ออกเดินทางไปปารีสใหม่ 

เมืองที่เกย'ได้'ร'บการริบรองอย่างดียงเบนฬฆฑ(561-1แทส์ เมื่อบ ๑๗๖๓ 

ไปคราวนีคนหนุ่มไม่ไค้การริบ]รอง คำย ความดื่น ใจเหมือนเมื่อเบีน 

เค็ก จึงได้เขียนจดหมายเล่าความระทมใจให้พ่อพง พ่อจึงคอบว่า 

“ ลุกที่ริก ลูกเบ็1นคนเลือดห้อนแสะหุนห*นในการกระทำ 

ทกอย่าง ล*กษณะของลูกได้เปลี่ยนแปลงไปหมดไม่เหมือนเมื่อ 

เบนเด็ก เวลานนลูกเบ็นคนหน*กแน่น เมอนํงที่เบียนโน หรือ 

ก้องการเล่นดนตรี ไม่มีใครกล็ามาพูดตลก ทำไมถึงเบนคำน8น, 

เวลาน1นหนำตาของสูกมีสง่า ความสามารถของลกที่กำล่งเบิกบาน 

และวงหนำอ*นน็อยที่เคร่งขรึม ทำให้ใครๆในประเทศค่างๆ คิดว่า 

ชีวิตของลกกงไม่ยนนาน แต่เวลานีลุกชอบเล่นหว และพดตลก 

ซึ่งเบีนขนแรกในการที่จะนำกวามคุ้นเคยมาสู่ สิ'งนั้เบีนสี่งที่ผู้ที่ม่นใจ 

ตนเอง พยายามหลีกเลี่ยง คนทีมีใจคีม*กจะแสดงตนออกมาง่าย ๆ 

และอย่างธรรมดา ถึงกระนงาก็คีเบนการผิดที่'ทำดิงน1น ลูกเบ็1นกนดี 



๔^ 

เกินไป จนไม่สามารถจะเห็นความช'วของคนทพูดยกยอส'5ง'เส'5^ลูก 

ให้เลอพา แตะที่ทำให้ลกเชึ่อและรกเขาอย่างจริงใจ นิผิดกบเมอ 

ลกเบนเด็ก ลกจะรํองไห้เมือมีใครมาสรรเสริญลูกมากๆ ศิลปทีสงสุด 

คือ การร้จ'กต!แอง และการกระทำอย่างพ่อ ฟยายามร้ชกตู้ฮีน 

อย่างทะลปรโปร่ง เรองการสอนคนฅรทกรุงปารส ลูกอยาเหยุง 

หำของสกมากน*ก ข'นแรก ไม่มีใครท้จะเลิกครูเก่าและจางลูก 

ขนที่สองไม่มีใครกล่าจ็างลก และลกก็กงไม่รบสอนใคร นอกจาก 

สุภาพส*ตรีบางกนที่เล่นเก่งแล่ว และที่ฅ่องการเรียนเพอให้ดีขน 

ลกควรจะสอนเกาว์เคส ลูฅโซว์ และเกาว์เฅสโลดรอน ใคยรบ 

ค่าสอน ๒-๓ หลยทองต่อเดือน สุภาพกัฅวืท1งสองจะไค้ช่วยหาคน 

รีบบทคนฅรีที่ลูกแต่ง ในกรุงปารีสลูกจะทำอะไรก็ต็องอาศ*ย 

สภาพส*ตรี ผู้,ซึ่งร*ณบ'ยนโนอย่างชีวิต ลูกฅองมีความเพียร หม่น 

แต่งเพลงทกชนิด จนกระท'งมหาอุปรากร แต่ลูกทนทำอะไรนาน 

ไม่ไค้ ลกอยากให้ทุกสี่งทุกอย่างสำเร็จเร็วๆท่ง ๆที่ไม่เกยมีใครเห็น 

ลกและเกยพงเพลงของลูกเลย จงอ่านรายนามของผู้ที่เรารู้จ*กที่ปารีส 

ท่านเหล่าน8นจะดีใจและสนใจที่จะเห็นและพงสกอีก แม้แต่เพียง ๖ 

กน หวือกนเดียวที่มีอิทธิพลมาก ลูกก็จะทำอะไรไค้ฅามใจรีก’, 

การไปกรงปารีสน8นไม่ประสบผล โมซาร์ฅกกับมาบ้านเดิม 

เพื่อรีบใช้ส้ง์ฆราชแห่งเมือง ซ*ล เบอร์ก ผู้หยี่งยโสอีกต่อไป 

โมซาร์ฅทนอยู่ไม่ไค้ เพราะเขาพูคฅรงไปตรงมาไม่อ้อมค้อม ท่าน 

กังฆราชโกรธมากจนถึงกับไล่โมซาร์ฅออกจากว*ง 



จ์ฅหมพนายกรฐเ]นตร เนรหึ้ ถงลกสาว่ 

มหาฅมคณฑและเนรห มนิสยฅรงกนขๅม แฅ่ที่งสองคนมีชีวิฅ 

อยูในเรอนจาเบนเวลานๅนเหมือนฤน การเข็าเรือนจำกรงที่ ๗ ของ 

เนรห กอนจะมอายุครบ ๕๐ บึ ทำให้ท่านมีเวลามากสำV(รบเขียน 

า)คหมายสวนมากเขยนในหองเลก *1 เหล่าน้เพอให้บฅรื ผ้ซ็งเนรห้ 

สนบสนุนอย่างเฅมที บฅรีผู้นีไค้เบนเลขานกๅริณีของท่านเมื่อท่ๅน 

ไค้เบนนายกทุ้เมนฅรื 

เรือนจำกลางไนน 

๒๖ ฅลาคม ๑๙๓๐ 

แค่อินทิรา ปรืยทํศนีย์ ในวาระที่มีอายุกรบ ๓๐ บี่ 

เมื่อถึง'วนเกิดลูกเคยไห้ร'บของขว*ญและคำขว'ญ กำขว*ญลูกกง 

ไค้รบเต็มที่ แค่ของขว่ญอ'นใดเล่าที่พ่อพอจะส่งให้ลูกไค้จากเรือนกำ 

ของขว*ญของพ่อจะเบนว*ตถุหรือของแข็งไม่ไค้ ม*นจะเบนไค้ก็แค่ 

อากาศ, จิตและใจ ซึ่งเทพธิดาเท่านนที่จะหยิบยกให้เธอได้ ส่งที่ 

กำแพงอ*,นสงของเรือนจำนีไม่สามารถจะก*นไวไค้ ลูกทราบดีว่าพ่อ 

ไม่ซอบเทศนาและให้โอวาท พ่อทราบดีว่า พ่อไม่มีความรู้มากจน 

พองแทบระเบิด และพ่อก็ไม่ตองใส่เกราะหรือแผ่นทองแดง ถ้าพ่อ 

มีกวามร้น1อ์ย ทำไมพ่อถึงทำท่าทาง'ว่าเบนน้กปราชญ์ และแพร่ 

โอวาทให้ผ้อื่น เมื่อเบนเช่นน พ่อจึงคิดว่า ทนทารทเรอขเพ่อไปล่ 

ความร ว่าอะไรถูก ยะ 

นนไม่ใช่การใหัโ3วาท 

ไรไม่ถก ยะไรควรทำ อะไรไม่กวรทำ 
. ข 1* * V 

แคการพูคและปรกทาหารอกน การ 



8.0 

ปรึกษากนน1น บางกรงจะทำให้เข้าถงกวามจริงบาง พ่อชอบพูดกุย 

กบเธอ และเราก็ไค้พคถึงเรื่องต่าง ๆ หลายเรื่อง แต่โลกเรานั้กวาง 1 

และนอกโลกของเรายงมีโลกอื่นทื่อ*ศจรรย์และลึกลิบ เพราะฉะนน 

เราก็ไม่ควรจะรำคาญหรือคิดตามพวกเสียจริฅว่า:- 

เราไค้เรียนทกสี่งทุกอย่างที่ควรจะเรียนแล้ว และเบนกนฉลาด 

เค็มที กนที่ฉลาดที่สคล้าคนเช่นน้มีจริง ก็กงจะร้สึกเศห้ไซว่าไม่มี 

อะไรจะศึกษาอีกแล้ว พวก'แกงจะหมดความพอใจในการพบและ 

เรียนของใหม่ การผจญภํยที่พวกเราท1งหลายอยากเสี่ยง จะสามาร:ถ 

ทำไค้ 

ลาก่อนลูกรก ขอให้เธอจงเติบโฅเบี่นทหารที'กล้าหาญ สำหรบ 

รีบใช้อินเดีย 

ดํว์ยความรํก์และหรีงด 

เมื่ออินทีรามีอายุไค้๒๔บ เธอก็ถทส่งไปเรือนจำ เพราะคาม 

รอยบิดาในการเมือง เธอได้กล่าวว่าชีวิตของเธอส่าหรี'บประชๅชน 

นนเรีมเมือเธอโฅเพยงสามขวบ เธอไม่เคยเล่นก็พา หรือเล่นกบ 

เพ่อนเลย สิงทีเธอชอบทีสุคเมือยงฌ็1นเด็กเล็ก ทุ ก็ศึก การแสดง 

การพูดท้ายนํ้าเสียงดุจพ้าผ่า ต่อหนาคนใช้ บนโต๊ะสูง ทุ ในมี] 

๑๙๕๙ เธอได้ตามแนวที่บิดาไค้กำหนดไว้ และได้รีบเลือกเบน 

นายกของแนช*นนํ่ลกองเกรสของอินเดีย พรรคประชาธิปไตยที่ 

ใหญ่ที่สดในโลก. 

0ย้ไเด 0 ใ4 ๒๓, ๒๒ & กนยาขน ๒๕0๖ 



หมอไทยในปร^เทศเ^กแษ 

เมอผมไปถงลอนคอรเใหม่ๆ กือวนที ๖ กรกฏาคม ๒๕0๖ 

มแพทยในลอนคอม ๒๒ คน ลิเวอรบล ๗ คน และทีเ.อทีนเบรอ 

๕ คน ออกซฟอรด © กน, และทีอนบ-]ง ซึงผมไม่ทราบ แพทย์ 

เหลเนสวนมาก1คทุนบรด*[นกๅนซึล หรอ โคลมโบ ซงมีลกษณะ 

กลายกน เพราะทุนโคลมโบน8น บริติชเกาน์ซิลเบนผ้จุ*(ๆให้ โน 

จานวนนมีชาย ๒๓ กน ทญิง ©๒ กน 

ก่อนจะไค้รบทุนมาศึกษาวิชาแพทยศาสฤร์ต่อน้น จำเบน•1)ะ 

ฅองมกวามรู้ภาษาองกฤษดี เพราะผ้ทีมีความประสงค์จะไป จุะฅํอง 

ไปเรียนภาษาองกฤษเพี่มเฅิม และมีความร้ดีจนสอบไล่ได้ การร้ 

ภาษาองกฤษคี ๆ น'นเบ็1นของ-จำเมน และบริฅิชเคาน์ซิลก็สน''บสนน 

มาก แม้จะไปอยู่อำกฤษแก่วิก็ฅาม เขาก็ย,'ง์อยากให้รู้ภาษาอ*งกฤษ 

ดี?'นอีก โกยแนะนำให้เรียนต่อ โดยหาครูพิเศษให้ หรือโห้เขำช8น 

เรยนพเศษ 

เงินเดือนที่ได้รี!เน้นคือ๕๒ปอนค์มืเศษเล็กน้อย เมื่อไปใหม่‘า 

จะได้เงินค่าแต่งคิวและค่าซั้อหน้งสือพอสมควร การเดินทางไปในที่ 

ค่าง ๆ ที่ออกนอกเขตเมืองที่ฅนอยู่ หรือภายในเมือง ถาฅองเสียมาก 

ก็เบิกได้ ก่ามีขาวของมากถึงก*บค่อง?นแท๊กซี่ไปรถไฟก็เบิกได้ 

น*บว่าได้รีบความสะดวกพ่นอนมาก ค่าเก่าเรียนค่าง ๆ พ่นประจำ 

และค่าเก่าเรียนพิเศษ บริดีชเคานซิลก็ออกให้ 

การเดีนทางไปประเทศอำกฤษนน อาจจะไปทางเรือหรือทาง 

เครื่องบิน เมียถึงท่าอากาศยานลอนกองแเลว จะมกนมารบ ไปส่ง 



ไห้ถึงที่พ,ก และก็มีการอบรมเกียวกบสถานที่สำคญ ๆ ฅ1ง ๆ ^น 

กรงลอนดอน มีเวลา © ส*!เดาห ฅ่อจากนนไปกถกส่งไปไนทีตาง ๆ 

ทีฅนสมีกรจะไปเรียน น'นเกราะหคี ถาเคราะหรายไปคนเคยวโดดๆ 

อาจจะถกพาไปไว้โ?แคีลไหนสำแห่ง แลวปล่อยไว้คํงนนจนนทฆ 

เบนบ้า เพราะฉะน1นก่อนจะไปอ*งกฤษควรพยายามหากนรู้จกเอา 

ไว้ก่อน บ้าได้เบนหมอพวกเคียวกนจะคีมาก เพราะกนอนแม้แฅ่ 

จะเบนคนไทย โดยเฉพาะพวกบ้าราชการ อย่าไค้ไปหวงพึงเขาเลย 

เพราะเขามีงานมาก บางที ๑® น. บ้งไม่โผล่มาทำงานเลย 

ที่พำนนบริฅิชเคาน์ซิลพยายามจำหาให้ โดยมากเบ็!นครอบครำ 

เพือจะให้นักเรียนได้มีโอกาลคุ้นเคยบ้บภาษาและขนบธรรมเนียม 

แบบอ*งกฤษ ค่าที่พึก่นมีราคาแฅกด่างก*นระหว่าง ๑.© 0 -๗ ปอนด์ 

ต่ออาทิฅย์ การพำฅามครอบกรำนน บ้าไค้ครอบกรำดี ที่เคยร้บ้กคน 

ไทยก็สะควกคี เพราะเขาอนุญาฅให้ทำอะไรที่เราบ้องการได้หลาย 

อย่าง เช่น'ซ*กบ้า หรือทำอาหารเอง และอาบนา'ได้ฅามสบาย ถ้าเบน 

ครอบกรำอำกฤษจริง ๆ ที่ไม่เกยเห็นโลกภายนอก บางกรอบกรำ 

ออกจะเบ้มงวดมาก จนไม่ยอมให้ทำอะไรในบ้าน ไม่ยอมให้ชำบ้า 

ไม่ยอมให้ทำอาหาร และบ้าอยากอาบนาจะบ้องบอกแม่บ้าน ไฟบ้า 

บ้าเบี่ดเกินกว่า ® ดวง ก็อาจจะถูกบ้กเดือน 

ผมเองอยในเกเาเราเบนนกเรยนคนหนงเๅ/า^อนกน และม 

กวามรู้เรื่องบ้านที่พกดี ขอเล่าเรื่องกาวVเกของผมในอำฤคุษ บ้3ที่ 

ได้ประสบมาให้พงบ้งฅ่อไปน 
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เมอผมไปอยู่อ๊อกซฟอร์ด เขพ’กโฮเต็ล.ให้ผมพ'ก ไม่ใช่โฮเต็ล 

หรูหรายิยาง 01311ป็ฐ6, 1บ14011 หรอ 03x14011 X0\V6I ในลองเคอVI 

แต่เบนโฮเฅลชนโหล่ที่สุคอย่ฃอบเมือง ราคาค่าเช่าว*นละ ๑ ปอนด์ 

๕ ชิลลิงก์ หองที่พ*!กน*นเล็กนิดเดียว คงเตียงนอน โต๊ะเครื่องแบง 

เกาอนวม และกู้ใส่เส็อผ้าก็เต็มห้องแล,ว ไม่มืหิองนา จะอาบนาค’อง 

ออกไปห้องรวมขางนอก แม้ห้อง-จะก'บแคบแต่ก็สะอาดเรียบร*อย 

เบนก*นเองค ซึ่งผมก็อยู่ไค้โคยไม่ปริปาก ในประเทศอ*งกฤษ 

อาหารเช่าเบนอาหารที่ตีมาก ตีกว่าหลายแห่งในโลก ร*บประทานก่น 

เค็มที่ มี นาผลไม้, เกร็คขำวก'วก*บนม, ไข่คาวหมแฮม และกาแฟ 

อาหารอย่างนั้เมื่อผมไปอย่เยอรม'นกรงแรก เกยคิคว่าฝรื่งผิวขาว ๆ 

คงกินเหมือนก่น ไปเรียกกินเขำเขาไม่เจ*ก เวลาที'มาอยู่มองเฅรอ*น 

ก็ไม่มีใครนิยมร*บประทานอย่างนน ถาอ*'งกฤษร้จํกกินอาหารมั้ออื่น ๆ 

เหมือนอาหารเช่า ประชาชนคงจะอวนไม่แพ้ชาวเยอรม*น ชาวต่าง 

ชาฅจะเขำมาเที่ยวมากขึน 

ผมอยู่โฮเต็ลราคาปอนด์กว่า ๆ ไค้® อาทีฅย์ ก็มีหมอสมิท 

สิท!!พงศ มาชวน ใปอยในเขกโรงพยาบาล 1ง11®6](1 041110{)6ส์|0 

0611116 การอยู่ได้ในโรงพยาบ'เลนน โดยเฉพาะอย่างยี่งในอังกฤษ 

น*บว่าเบนบญอย่างยี่ง เพราะราคาลูกเพียง ๘ ชิลลิงด์ต่อว่น สะอาค 

มาก ผาปูที่นอนขาวเบนสำลี อาบนาไค้สบาย อาหารตีท1ง ๓ มอ 

ไม่กองเสียเพีมอีก และวิเศษยี่งกว่านนก็กือหน้าหนาวก็อุ่นสบายตี 

เพราะมี 06X14181 116311118 ไม่ต่องทรมานกาย และเสียชลลิงก็หยอก 

^งฺหมฺอแก๊สเพื่อไห้ห่อรอุ่น 



(ข็เ (X 

อยู่สบายที่อ๊อกซฟอร์ดไค้ ๓ อาทิตย์ ก็ท่เองยายเขาสก๊อตแลนค 

ตามธรรมดาชาวสก๊อตน1นพวกอ*'งกฤษว่าเสมอว่าเบนกนตระหนีมาก 

ผมไม่เคยเชื่อแสะไม่อยากเชื่อ และก็ข้กชาวสก๊อตมากกว่าใคร ๆ 

เพราะใด้รบกวามเอาใจใส่ได้วิชามาจากชาวสก๊อฅมาก โดยเฉพาะ 

อย่างยี่งจากศาสตราจารย์ดอฅฅ์ และกิลลิงแอม และ ม. บร้ซผู้แทน 

บริดิชเกาน์ซิลกนก่อน พูดโดยท'วไปแห้วชาวสก๊อฅมือ'ธยาศ*'ยดีมาก 

กรงหนีงผมได้ร*บ.เชิญไปกินเลั้ยงกล*บโดย เท่า กลบมาหาทางเข้าม่าน 

ไม่ถูก มีชายคนหนึ่งมาก*บแฟน พอผมถามหาโฮเต็ลแกอุตส่าห์ผละ 

จากแฟนจะพาผมมาส่ง แต่ต็แปลกมีเรื่องที่ให้ผมอดเกลียดสก๊ยิฅบาง 

กนไม่ได้ เมือเขาเมืองเอดินเบรอใหม่ ๆ ผม ก็ไปอยู่โฮเต็ลชื่อ 

ลีมมิงฅน เบนโฮเต็ลชนเดียวก*นก*บโฮเต็ลสเตชน ที่ผมอยู่ที่อ๊อกช. 

ฟอร์ค ผมไปอยู่เพราะหมอสิระหาให้ และกณหมออวยก็มาอยู่ 

โรงแรมนเหมือนก่น อยู่เพียงอาทิตย์เดียวผมก็อยากออกเพราะซึ่ๅนะ 

ผมมันไม่ให้อยู่โฮเต็ล ราคาฅํ้งปอนด์ครึ่ง กณหมอวส*'นฅ์แกก็ดี 

ใจหายจ'กแจงไปหาบ้านพักให้ใหม่ และก็ข้ายไปพักไค้ปลายอาทิดย์ 

พอดี อยู่ไม่ห่างจากทโรงแรมเดิมนก ผมขนของกนเดียว มีกระเม่า 

๒ใบ หนกจนเคนไคเพยง ๑๐ กว่ากาวกตองหยดหอบ ทางเดิน 

ไกลประมาณจากตึกร''งสีมาท่านาศิริราช ผมหยุดไมน้อยกว่า ๑ 0 คข้ง 

หองที่ผมอยู่ใหม่นึ่อยู่ชนยอดสุด ดีอข้น ๔ เบนห้องใหญ่มๅก 

เพดานสง มเตยงอยู ๑ ก มเกาอนวม เฏ ตว พนปพรมเกาแก่ 

ที่สุด แห้วข้งมีพรมเล็กพับอีกผืน มีอ่างนา'ใหญ ๑ ใบข้าว 

ห้องอาบนาอยู่ข้างนอก รากาวนละ ©๕ ชิลสิงก่ ผมมองดูผาด พู 

แลวก็ตกลงเคูา เมื่อข้ายเข้ามาอยู่แห้วจึงทราบว่า ฝรื่'งที่ใดร พู พๅ 
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กนนบถอ'วาสะอาคเรยบรอยนไน ถูกยายแม่บ้านคนนั้หยามนำหน*'] 

1สยแลว พนทีปพรม!,ก่ากรำกร่าข0งแกน1นไม่เกยกวาดเลย และดง 

แคเขาไปจนออกกไม่เกยกวาด เพราะผมเห็นมีสฅางก็ ๑ เพ็นนีอยุ่ 

ใฅเดยง©ยิน สคางคนนอยู่ในที่เดิมตลอดจุนผมยิยิก ผมกินแอปเบ้ล 

แล'วบ่อกเปลือกโยนเม็ดไว้ก็กงอย่อย่างน1น 

พอผมจะรบประทานนำก็เห็นว่าถ้วยนำน5นเขรอ;; ใช้ถ้นมาดง 

แต่เมือไรไม่ทราบ ผาขนหนที่-วางไว้'นํนก็มีรอยใช้แล่ว อ่างถ้างหนำ 

ก็เบ้นมนไปหมด ผมบ้นํดาลโทสะมาก จนถึงถ้บเอาของสองอย่าง 

นนลงไปให้แกดู เผอิญคัวยายปลาร่าน,นํไม่อยู่ อยู่แค่สามี เลยให้แกไว้ 

ผมกิคหลายกรงํ้จะทำอย่างไรดี จะบ้ายก็หาที่ไม่ไค้ เพราะใกล้ 

ธ(นก!ท!!-ลึเ! ?63เ^31 เลยฅองทนอยู่ เกาอีนวมนนน'งไม่ไค้ขยะแขยง 

เพราะถ้นมีกราบคำมาก ผมเลยเอาถ้าคลุมเคียงกลมถ้บลงไป ถ้านำ; 

ก็เจ้ากรรมมีขนรงชัง ถ้านุ่งกางเกงถ้กหลาดก็ดิคจนใครเห็นคิดว่าไป 

กลุกผืนที่ไหนมา 

เมื่ออยู่ไค้ ๑ อาทิฅย์ก็มีการเปลี่ยนถ้าเช็คถ้ว แกไปเอาถ้า 

รองเถ้าในถ้องนำมาให้ผม ท1ง ๆ ที่เห็นอยู่ชด ๆ เพราะถ้าเช็คเถ้า 

ผืนน8นม*นมีรั้วนำเงิน ผมก็ถ้องเฉย ๆ เอาไว้เช็คเถ้าคามเดิม จะว่า 

ฝรงไม่ถือก็ไม1ใช่ที่เพราะเขามีถ้าเช็ดเถ้าโดยเฉพาะเวลาอาบนำ เรื่อง 

อาหารเช่านํน์ก็พิเศษ ประหลาด ซึ่งผมคิดว่าฝร*งกงไม่ทำ ถ้าเช็ดปาก 

ที่ใคร ๆ ใช้แล,วน8นแกเอามาให้ผมใช้ ที่งิ ๆ ที่เห็นอยู่ชัดเจนว่ามีไข่ 

แดงคิดอย่โดยไม่ตะชิดตะข'วงใจเลย ผมก็ตนใจเต็มทน แค่เมื่อร้สึก 

ว่าขอฺงอย่างฺนั้ไม่ทำ,ให้เญ็ปา1ตุ หรือเต็อฺดรอน ก็!ลยุใช้ถ้านฺที่เต่อไ!! 
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แต่เอาไว้รองกันเบ๊อนเท่าน*น ค่อมาไม่ซ่าพรมผืนก่อนขางดทรอง 

พรมชนเลวอย่ก็ถกยำยไปที่อื่น ผมออกมาจากเอดินเบรอเสยได 

ดีใจมาก เพราะถึงจะนึกอย่างไรในทางกุศลกไม่วายมืศวามขง^ยิยิยู่ 

น'นเอง 

ต’!;เดือนก้นยายนผมเข้,'1มทานกรลอนดอน คุณหมอธีระ 

แกเบ็1นคนจองห'องไว้ที่ โขิเดีล ธีทพิ'ลด์ หน*พ*คร"สราชินี แกบอกว่า 

ใกล้ดี ผมมาทำงานจะได้ไม่ต'องเดินลำบาก แกมาร*บผมที่สถานี 

พร’อมก*บคุณหมอธรรมนูญ กลมพเหฅิ เราก็พากันไปโ!แต็ลที่จองไว้ 

พอเร้า'ไปถึงม*นทึบมาก แคบ สกปรก (รากาเดียวกับโ!!เฅ็ลที่เคย 

อยู่ก่อน) และมิหนำซายายแม่บ้านมีกักษณะเหมือนแม่รำ เลยตอง 

ถอยหล*งมาอยู่บ้านหมอธรรมนูญ การให้เช่าบ้านน8นเจ่าของบ้าน 

เขามืลกไม้หลายอย่าง ลูกไม้ที่นๆก็คือ เมื่อจองกันแล’วจะขอคห*อง 

แกจะไม่ยอมให้ดู อ'างว่ามีคนอยู่ กังที่คุณหมอธีระแกบอกให้ผมทราบ 

บานทีผมอยู่ทีลอนดอนไค้ฅลอค ๕ อาทิตย์นน เบ็่นบ้านทีดี 

ทีสดทผมพบในองกฤษ ควยเหตุหลายประการ ห'องสะอาดหมดจด 

ใหม่ท1งเพดานและผนง อาบนาซ*กผาได้สบาย มิหนำ'ซามีห์องตากบ้า 

เสียอีกดวย ถาอยากรีดเสอกยงได้ ไม่มีการหวงค่าไฟพ้ๅ สองสามี 

ภรรยาเบี่นคนมีนิกัยดีมาก สามีเบ็1นน*'กศึกษาเกมบริชเก่า เกยอย์ 

อินโดนีเซียและพม่ามานาน เกยรู้กักเมืองไทย ภรรยาเบนพม่า 

แกทำกับข้าวและหุงขาวให้รบประทานทุกวน กันเสาร์ กันอาทิกย์ 

มีทงอาหารกลางกันและเย็น ราคาเพียงอาทิตย์ละ^5.15 ที่บ้านอื่น 

กันเสาร์ วฺนฺอาทิตย์ เขาไม่มีให้กิน เพราะตามธรรมเนียมกังฤกุษเขา 
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ฅองหยุดพกผ่อน เหมือนโรงหนงโรงละครซึงหยดพ''ก ล้าแกไม่เอา 

เฅยงหมออฅเรกมา [ว้หองผม เพอให้หมออดิเรกมานอนก*บผม ผม 

ก็คงจะตํองยกให้แกเบึนคนอ*'งกฤษที่บริสทธไม่มืด่ๅงเลย 

หมออติเรกเขามาน8นเบ็่นเพราะผมว่า'าเะออกจุากล้'งกฤษวน์ที่ ๒๙ 

แล้วออกไม่ไค้ เพราะแผนโกลมโบแห่งคานาคาไม่ยอมฅอบ แก 

1ปรบลูกสาวของห่าหนา พ/\0 ชาวพม่าแห่งกรง!รมไว้แลว แก 

ก็เลยไม่มีที่ให้ เขาอยู่ แกเลยฅองดนทุร้ง แด่แกกืคีใจหาย ไม่ยอม 

เอาสตางค์ผม เมื่ออยู่เกินกว่ากำหนดไป ๓ ว''น 

ที่พกของน*กศึกษาไทยที่เบนหมอมีล''กษณะแตกด่างล้นหลาย 

อย่าง บางกนล้าโชคด้ก็ได้ห่องใช้ได้ ราคาถูก เช่นคุณหมออุลิฅ 

แกอยู่กลางเมืองลอนคอน แกเสียค่าเช่าอาทิตย์ละปอนด์ครึ่งเท่านน 

หรือห้องหมอพ้นธพิศณที่เอฅินเบรอ ก็น่าอยู่สะอาดมาก ราคา 

ก็เพียง ๓ ปอนด์ครึ่งต่ออาทิตย์ น่องด่าง ๆ เหล่าน่มีที่สำหรื,บหุงฅไ] 

อาหารทรน8น 

พวกเราชาวแพทย์น*,บว่าอาภ้พกว่าอาชีพอื่น การแพทย์รวบาล 

ไทยถือว่าไม่เกี่ยวก*,บเศรษฐกิจของบานเมือง เพราะฉะน8นเมื่อหมอ 

ไทยมาเรียนเมืองนอกจึงมีกฎตายตวออกใหม่ว่า จะไม่ได้ร*บการ' 

ช่วยเหลือจากรวบาลเลย การอยู่อาศ*,ยของพวกเราจึงผิดก'บท่าน 

ขำราชการอื่น ๆ ที่มาลอนดอน บางคนไม่เคยได้ร้จ้กมาก่อน ท่าน 

พวกนํ้ม่กจะพกโฮเต็ลหรู ๆ ราคาแพง ว"นละตงแด่ ๘-® 0 ปอนด์ 

ขนไป ซึ่งพวกเราอยู่ก้นได้๒ อาทิตย์ บางคนอยู่แพงกว่าน1น เพราะ 

ความน่านนอกของตน ที่จริงแกเสียเงินแพง ๆ หาไค้ร'บประโยชน์ 

จากโขึเฅ็ลมากไปกว่าโอ1.ฅ็ลรากาปอนด์กว่า ๆ ไม่ เพราะส่วนมาก 
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แกกพยายามไปคของแปลก ๆ เท่าที่จะหาไค้ในอ*งกฤษ แถวไชโห 

หรือไปซํ้อ ของคลอดเวลา ไม่มีโอกาสไค้ควิทยุโทรภาพ พงวิทยุ 

หรือพูดโทรศพท่ เพราะทยงไม่สินทด นอกจากนั้นแล่วอังอคที่จะไป 

กินฃำวเจ๊กไม่ไค้ ที่ง ๆ ที่จากเมืองไทยมาหยก ๆ อาหารเจ๊กเมือง 

อังกฤษ อัาไปสิบประทาน,ค้างถนนเมืองไทยก็อร่อยกว่า ไม่ควร 

จะมาเสียเงินค่าอาหารแพงหลายสิบปอนค้ 

ขาวเบนอาหารทีถกบ่ากพวกเราทีสุด เพราะฉะนั้นไม่มี 

กนไทยกนไหนที่ร*บประทานอาหารอังกฤษได้นานเกิน ล อาทิคย์ 

พวกเราชาวแพทย์เบ็่นพวกที่จน จึงไม่สามารถจะเที่ยวไปกินฅาม 

ร่านขายอาหารได้บ่อย ๆ การร่บประทานของจำเบ็1นบางอย่าง เช่น 

กาแฟก็อัวยละ 8 ชิลลิงก์ กาแฟที่เลวที่สุดในโลก ผมเคยบ่นเจ๊ก 

ท่าพระจ*นทร์เสมอว่าไม่รู้จ*กิชงกาแฟ แค่กาแฟที่นี่ก็ยี่งก'ว่าน1น 

แซนควิซค่ละ ๙ เพนนีหรือ 8 ชิลลิงก การทาของมาทำเองจึงเบ็1น 

การประหย*คอย่างดี การไปกินข่าวร่านเจ๊กนั้นแพงกว่า'การกินอื่น •ๆ 

ร'บประทานก๋วยเตี๋ยวลาดหน,พานเดียวก็ค่องจ่ายอย่างน้อยกรึ่งปอนค์ 

เพราะฉะนั้นคนไทยส่วนมากจึงหุงข่าวกินเอง ทำได้ง่าย เพราะ;มี 

เฅาแก๊สอยู่ทุกห้อง (ไม่ใช่อยู่ในครอบคร*วิ) การหงอัาวเองน1น 

เบนการประหยด และไค้อาหารที่ถกปาก เพราะกวามจำเบ็!นอังอับ 

นี่เอง จึงทำให้พวกเรามีผี่มือในทางทำกร*วิอย่างที่จุะเอัฎแม่กสิวิVเรือ 

เจ๊กผี่มือดี ๆ เมืองไทยได้ คุณหมอประสงค์ คู้จินดานั้น มีผี่มีอ 

ในการทำกร*วิผี'มีอเย่ยมคนห'แง เพราะนอกจากหมูพะโล้แล่วิ แกอัง 

ทำเตาเจั้ยวหลนไค้ดีมาก คุณหมอประเทือง พลชาติน1น เก่งในกาง 

ทำเบื่คย่าง ผื่มีอแกย่างเบดนั้น ห้าเบ็ดร่านสีพ้ๅ ถนนหล่งอังบงพๅ 
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แลว คุณหมอพินิจ สนธยานนท์ นิน เก่งทางท0ๅหปลๅฉลาม คณหมอ 

คุลิฅ ลียะวนิช แกเก่งทางพะแนงเน้อ คุณหมออรุณ อห็นทริกน้น 

เก่งในการทำขาหมูพะโล้ คณหมอวาสนา ศรมณี น*น มีผี'มือทาง 

ทำลาบเนํ้อ และแกงเขียวหวาน 

การทำอาหารของพวกเราน1น ทำง่ายมาก ไม่ฅ็องมีที่ทาง 

โกลาหลเหมือนอย่างกรงเทพ ๆ คุณหมอพินิจ แกมีห์องเล็กกระ- 

แบะ มือ พอใส่เคียงได้เท่าน1น แกก็ยิงอุฅส่าห์เชิญหมอทิพย์ ผลโภค 

และผม ไปเลั้ยงอาหารไทย ซึ่งปรุงเสร็จภายใน ©๕ นาที 

ประเทศก่งกฤษก่นเบ็!นประเทศที่มีการแพทย์ดีที่สุด พลเมือง 

ได้ร'บประโยชน์มาก ก่งคนจนคนมืได้ร*บการร็กษาพยาบาลเมื่อ 

เจ็บไข้เหมือนก่นหมด แค่ท่องประก่นเสียก่อน ชาวค่างประเทศ 

ทุกคนก็ได้รบประโยชน์ท่ง์น์น แพทย์หญิงของเรา ๒ กน มีครรภ์แก่ 

แก่วไปคลอดบุฅรในก่งกฤษ ก็ได้รบความช่วยเหลืออย่างดีโดยไม่ไค้ 

เสียค่าธรรมเนียมอะไรเลย การขนส่งคนไข้ก่นเบึนเยี่ยม เพราะ 

โทรศัพท์ได้ทกเวลาที่ก่องการ มีแพทย์ผู้หนึ่งเล่าให้ผมพงว่า ขณะที่ 

เพื่อนกำก่งเจ็บก่องจะคลอดก่น แกโทรศัพท์เรียกรถพยาบาล แก่ว 

ชั้นไปแค่งก่ว แค่งก่วก่งไม่ทนเสร็จ รถพยาบาลมาแก่ว ถาเบน 

เมองไทย คลอดเบนแฝด ๓ กกงยงเมมา 

ใคร ๆ รวมก่งก่วผมเองชมประเทศก่งกฤษน*กว่า การแพทย์นึ่ 

ดีมากไปถึงพลเมืองก่วถึง พอเผอิญพ้นผมแฅกก็ไปหาหมอพ้น 

หมยพ้นกนนึ่นเบนยิวเยอรก่น เรียนสำเร็จที่มูนิค เบนคนมีผี1มือ 

แต่ความสะอาดก่นสู้เมืองไทยเราไศัได้ วิธีรกชาพ้นชองเขานน 
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รกษาก้นกร็งหน่งไม่เกินกรงชวโมง เมือพนผมแกก^ขร Iปเอกซเรย 

แก้วน่ดิใหม่ มากรอพ้นเพื่อจะทำโกรน ทงหมคเลยเวลา ๔ กงง 

เสร็จแก้วแทนทีจะไม่เสียอะไรเลย เสียก่าทำพน ๏ ๕ กนนย ไมม 

ใบเสร็จรีบเงิน เบนการแสคงกวามเบนยิวอย่างชก ๆ ยงแถมเอา 

บุญกณใน1ฐานเบนหมอลคให้ ๒๐ เปอรเซ็นฅ 

เรื่องหนึ่ง 

การเกินทางในกรงลอนคอนนึ่น นบว่าเบนเรองทีกวาศกบา 

เพราะลอนคอนเบนนกรที่ใหญ่โกกวางขวางนครหนึง 

มืก้ศมีโคยรอบก้คจากวิกโฅเร็ยไค้ ๒๐ ไมล ถาไม่รู้จกวิธีเกินทาง 

ก็ไม่สามารถประกอบการงานไค้ พวกหมอทีไปศึกษาจะกองไปกาม 

โรงพยาบาลหลายแห่ง แค่ละแห่งอยู่ห่างกนเบนโยชน์ ๆ จะขืนรถ 

แทกซี่ วนเคียวเงินเคือนก็คงหมค จะเดินกงแค่เชาจนเย็นก็ไม่ถึง 

มีทางเคียวที่สะควกเร็วก็กือ นึ่งรถใฅ้ดิน รถใค้ดินของก้งกฤษน์น 

นบว่าคีที่สคและยาวที่สุคในโลก ไปไหนไค้ทํวทุกแห่งในทรง สะอาค 

เรียบรอย ทนใจ ดิกว่าน5งรถบสบนพื่นดิน เพราะถาเบน น8!า0ท 

1า0น1* กฅิคมาก มีกนนงรถ [ค้ดินวนละนมลำนกน แค่การนงิรถ 

ให้ดินก็จำเบนก้องศึกษาเหมือนก้น กว่าจะร้ทางดิพอปล่อยเคี่ยวไค้ 

ก็ประมาณ ๒ อาทีฅย์ เพราะก้างก ๆ ก้น ๆ ก็หลงบ่อย ชนผิ*!สาย 

กองยอนกลบเสียเวลา แค่เมือรู้จกทางคีแก้วก็น่าใช้เบนก้นมาก 

บางกนมรถยนฅแลว ยงกองใชรถใฅคน เพราะไม่ทราบาๅจุะหๅที 

จอครถไค้ที่ไหนสะควก 

พวโ]แพทยฃยงเร เท 1ปเรยนเบนนกก่กษ'าจริง ทุ จงไมมสกางก 

จะซอรถยนกใช มผูพมรถยนกอยูเพยงกนเคยวในลอนคอน แล* 
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กเกาเฅมท เพราะฉะน์นการไปไหนกฅอXIเดินและขั้น'3ถใฅ้ดิน ล่า 

เผอญมเจานายองกไหนเสดจุมๅ และทรงพระกรณๅชวนขั้นไปดำย 

วนน*นกรู้สกว่าเหมือนมีราชรถมาเกย คผึ่งผายขนอีกมาก โอกาส 

อยางนนผมใต้รบกร*งเดียวคือ จากทฅทหารบก ที่ท่านกรณาให้ 

รถเบนซประจำแหน่งมาส่งที่สถานีรถใต้ดิน เพราะรถของท่านจะไป 

เฅมนำมนจะไต้ไม่เสียเทียว รถของท่านน5น แม้จะมีคนขืบ และเบน 

เบนซแบบใหม่ที่สุด ก็ดูสกปรกเต็มที ขำงในมีรผงเต็ม ดคนรถ 

และกนน์งรถไม่เอาใจใส่ถึงกวามสะอาดมีระเบียบ!ว่างเลย บางที 

จะคิดว่าภายในรถน1นคือถนนในกรุงลอนคอนที่ใครจะทงกระดาษ 

และเปลือกผลไม้ไต้คามสบาย ทั้ง ๆ ที่มืกฎปร่บค่าทั้ง ๕ ปอนด์ 

แล่วอีตาม 

พอผมเขียนถึงเรื่องน*งรถจึงยอนระลึกไปถึงว่นที่ผมไต้นํ่งรถ 

โรลส์รอยซ์ ครํ้งนีนเบ็1นกรื่งแรกฅกลงผมเกยน'งรถส่วนคิว ๒ กรง* 

ในกรงลอนดอน สาเหฅที่ผมจะไต้น่งรถโรลส์รอยซ์ เบนเพราะ 

คณ,ประจวบ ภิรมย์ภ!กดี ท่านมาเที่ยวลอนดอน ท่านมาถึงไต้ว*น 

สองวแก็บ่นเบื่อลอนดอนเบี่นอนมาก ผมจึงแปลกใจว่าท่านบ่น 

ทำไม มีทั้งเงินมีทั้งรถใช้จะไปไหนก็สะดวก มีแค่กนเอาใจ พอ 

ผมออกจากลอนคอนจึงรู้ว่า การอยู่ลอนดอนนนเบ่นการอย่อย่าง 

ทรมาน เมื่อเทียบกบเมืองอื่นโดยเฉพาะอมบรูก และเมืองหลวง 

อื่นในคอนติเนล รถก้นนนมีตรา 0 0 คิด มีวิทยุโทรภาพควย คน 

ขบแต่งเครื่องแบบ'ว่าเกยขับรถให้ปรินซ์ พื่ลลิป เพราะคุณประจวบ 

ผม'จึงมีโอกาสไต้'ชมผงแม่น'แทมส์ที่เรียกว่า เชลซี คว่งแลม-เบฅส์ 

ซึ่งเบึ่นที่อย่ของสำฆราชแห่งแ,กนตาเ:บอ1รี่ ผึ่งตรงขำมมีสภาผู้แทน 

: คร2ง;า ด) โดยความกรผาๆ)องหมออรรถสิหโเที่นาส่งท่าอากาศยานลอนดอน 
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ราษฎร นาฬิกาบิกเบน และกระทรวงทหารเรือ ไคดูการเปลยน 
0^ 0^ ^ 

ทหารยามหนาพระราชวงบกกงแอม 

แพทย์ที่มาอย่ในเมีองอำกฤษทกกนมศวามว-มกเขมนกํนการ 

เรียนมาก ไม่มีใกรที่หนีเรียนสาละวนแก่เทยว เวลานแพทยของเรา 

พยายามจะเอาอย่างพวกสหราชอาณาจกร 1นการทีจะสอบเอา 

ประกาศนียบำรชนสง คือ เพ1^.0.8. หรือ VI.&.(พ?. พวกนฅองคู 

หน์งสือหนํกมาก หามร1งหามกำ จนไม่มีเวลาไปเทียวไหนเลย แก่ 

ภาษาองกฤษของเรานํ้นย้งกํอยอย่ จึงเบนสาเหฅุหนงทเราไม่สามารถ 

จะสอบไล่ไค้ เรื่องนศาสฅราจารย์แวลส์ แห่งลิเวอรพูล ซึงเกย 

เบนกรรมการสอบไล่ผ้หนึงเบนผู้บอกให้ผมพง เมือมีการเรียนและ 

ทำงานอย่างขะม้กเขม่น พวกเราจึงมีโอกาสเที่ยวน์อย การเทยวทพอ 

จะเที่ยวไค้คือ การดพิพิธภํณฑ์สารฬิดอย่าง และการไปคบ*ลเล่ย 

โอเปรา และพ’งคอนเสอรื่ฅ มีกนไทยคนหนึ่งเขียนลงหน์งลือสาม'กคี 

สารมีใจกวามว่า กนที่มาอังกฤษนํ้นไม่เห็นมีเรื่องท่าอะไร นอกจาก 

ไปเที่ยวไนฅ์คล*บ และไปโซโห ไม่เจ*กไปเที่ยวคว*ฌนธรรมต่างๆ 

ของอ*งกฤษ การว่าอย่างโกรม ๆ นก็เบนเหมือนแม่ป ฅ*กเตือนลก 

ให้เดินตรง ๆ ผมสืบไค้กวามว่า แกไม่ใช่น*กเรียนอ*งกฤษจริง ๆ 

มาเที่ยวเล่นเท่านน มาอยู่ไม่กี่วน แต่แกเขียนไค้เบ็่นวรรคเบนตอน 

แกกงหมายกวามถึงกนไทยบางจำพวกที่มีสตางค์มาก มาอังกฤษใน 

ระยะสน และไม่ได้นึกถึงพวกเราเบ็!นแน่ 

หมอไทยทุกคนพูดเบนเสียงเดียวก*นว่า เมืองไทยของเรา 

111นเทืองสวรรด และเบนประเทสที่คทีฟิอไนโ 



๖๓ 

ทรรศนะอนนีเบนทรรศนะของหมอไทยโคยเฉพาะผิคกบ 

ทรรศนะของกนไทยพวกอื่น หรือชาฅิอื่น เพราะฉะนนการที 

หมอไทยจะผ้งฅวจมอย่ในประเทศองกๆษกลายเบนกนองกฤษ จึง 

เบนไปไค้ ยาก ของอย่างเคียวที่ดึงคดแพทย์ไทยให้คีคอยู่ในองกฤษ 

ได้คือ วิชากวามร้ แพทย์ไทยทกคนเมื่ออย่เมืองไทยมีฐานะเบนที 

น*บทบ้าถือตาของกนทงหลาย มีบานอย่อบอุ่น ไม่หนาวสะทาน 

เหมือนบ้านองกฤษ มีบริวารพอประมาณ ไม่เคีอดรํอนในเรืองช่วย 

บ้วเองทกอย่าง จะไปไหนก็สะดวก เพราะมืรถยนต์ใช้ทกกน การ 

อยู่ในประเทศบ้งกฤษในบ้กษณะที่เหมือนน*กศึกษาคนหนึ่งจึงไม่มี 

ความดึงคดหรือชนะใจหมอไทยได้เลย 

มองเตรอ0ล & ตลาคม ๒๕0๖ 



ขำ)สกีแกตเรึ่องชาวต่างป^เทคในลํงกฤษแล๙ดาทาดา 

เมื่อผมอย่องกถษ ไปที่!หนก็ตาม ไม่ว่าที่อ๊อกซพ่อรด อติน- 

พรอ หรือลอนดอน พบชาวต่างชาติเบนอินมาก มีอินเดียทง 

โพกศีรษะและไม่โพกศีรษะ สฅรีน่งส่าหรี ปากีสถาน นิโกรต่างๆ 

จากแอฟริกา และเวสฅ์อินคีส พม่า จีนจากอ'องกง ทีราชศลย- 
0-* I ๘! (ะ* ๘ (ะ* ๗ 5^ 

(ะ* 

แพทยาลยแหงเมองเอคนเบรอ เหนชาวอนเคยทงชายและหญงเขา 

ไปดูหนงสือเพื่อสอบ เมื่อสอบแส่ว ผลที่ได้ริบ่มีชาวอินเดียอิง 

๕0 เปอร์เซ็นต์ ที่ราชศลยแพทยาอิยอิงกฤษที่ลอนดอน กพบแต่ 

แชกอินเดีย ศาสตราจารย์ลาสฅ์ ศาสตราจารย์กายวิภาควิทยา 

ประจำมหาวิทยาส่ย ก็ว่ามีชนต่างชาติ ๘0 เปอร์เซ็นต์ มีชาวอินเดีย 

คง ๕๐- ๖0 ป.ซ. จนแม้แต่นิกศึกษาชาวอินเดียเองก็บ่นว่า ราช 

ศลยแพทยาลยอิง้อยู่ได้กเพราะชาวอินเดีย ชาวองกฤษแท้ ๆ เกือบ 

จะนิบอิวได้ เมีอผมเขาไปพงปาฐกถาและสาธิตเรื่องประสาทวิทยาที 

จตุรสราชินี (0116611 3สุ1ไ31-6) ก'(สบชาวอินเดียประมาณ ๗๕ เปอร- 

เซ็นต นิโกร ๕ เปอรเซ็นฅ ชาวผิวเหลืองรวมทีงกนไทยด้วย 

๕ เปอร์เซ็นต์ แขกอาหริบ่ และแขกอียิป ๕ เปอร์เซ็นต์ นอกจาก 

นิน ๑๐ เปอรเซนต เบนคนผวขาวมาจากสหราชอาณาจุกร เช่น 

ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ คานาคา และอิงกฤษเอง 

การที่พบชาวต่างประเทศมากเช่นนิ โดยเฉพาะอย่างขึงพ-วก 

อินเดีย ทำให้คิดว่า ต่อไปไม่ชำอินเดียจะมีคนมีควๅมร้มาก ซ็งจุะ 

เบี่นประโยชน์แก่ชาติบ่านเมืองเบ็1นอนมาก ชาวต่างประเทศเหล่านิ 

โดยมากอยู่เรียนอินนาน ๆ จนสำเร็จได้ดีจริงๆ นี่ไม่ใช่แต่ที่อิงกตุษ 



เบาน้น ทีมองเฅวอลทีผมมา,ใหม่ ๆ กมีกวามร้สึกเช่นเคียวกน ชาว 

ฅางชาติมาก แค่ลกษณะของชาวค่างชาติทีนีผิดก*บอ*งฤๆษ ร้สึกว่า 

จะมจนมากกว่าใกร ๆ แค่ก็ไม่หนามากเหมือนอินเดียในอิงกฤษ 

ดูจะมากกว่าชาวอินเดียเพียงเล็กน้อย, นอกจากน้นก็มี อินโดนีเซีย 

ญีบุ่น เกาหลี นิโกร พวกอเมริกาใฅ้ และเหนือ พวกออสเฅรเลีย 

และพวกยุโรปในคอนฅิเนล สรุปแลวคิคว่าในมองเดรอ*ลมีชนค่าง 

ชาติทีมาศึกษาหากวามรู้น8น มาจากทีวทกแห่งของโลกคละก*น, 

พวกเราทกคนยอมริบแล้ว-ว่า ประเทศค่างๆ ในยโรป อเมริกา 

และออสเฅรเลีย มีการศึกษาและความเจริญสูง การที่จะถ่ายทอค 

เอากวามดีค่าง ๆ ของเขามานั้นมิ ใช่ทำได้เพียงเวลาเล็กน้อย บี่สองบ 

แค่จำเบ็1นจะฅองศึกษาเล่าเรียนนาน ๆ จนเก่งจริง จแเบึนครเขา ด 

การมาเรียนเพียงเล็กน้อยแล่วรีบกลีบไป มีกวามรู้เพียงผิวเผินนั้น 

ร้สึกว่าจะเกิดประโยชน์แก่บานเมืองนอย ผมจึงคิดว่าการมาเรียนอยู่ 

ประเทศที่เจริญแล่วนาน ๆ มีประโยชน์มากกว่ามีโทษ กนพวกน็ 

เมื่อกล*บไปบ้านเมืองแล้วได้'ริบกวามสน้บสนุน และมีโอกาสดีอย่าง 

ที่เกยอย่ค่างประเทศ ก็จะช่วยบำนเมืองชองฅนให้เดินไปทางที่ 

ร'งเรืองได้เร็ว 

พูดฅามส่วนเฉลี่ยแล้ว ชาวอินเดียมีในค่างประเทศมาทที'สด 

ต่อมาเบ็'น น้โกร, จีน, พิลปบิ'นโน และอินโดนีเซีย กนไทยมีส่วน 

น้อยมาก พวกที่สำเร็จการศึกษาสูง ๆ ก็ได้แก่ชาวอินเดีย เพราะ 

ฅามที่กล่าวแล้กัขางนั้น ในองกแษมืซาวอินเดียสอบไล่ได้ประกาศ- 

นียบฅรช่นสูงทางการแพทย์ ร.) เบนจำนวนมาก 



๖๖ 

และในวิทยาศาสตร์อื่น ๆ ก็คงมีจำนวนไม่นอย มีผู้มาจากสหร*ฐ 

อเมริกาเล่าว่า น”กศึกษาชาวอินเดียได้ปริญญาดุษฎีบถ-เ‘ทีศ ทาง 

กณิฅศาสตร์มีมาก ซึ่งกนไทยของเรายำไม่มี การศึกษานนสำหรบ 

ร”ฐบาลที่เจริญรำเรืองถือว่ามีความสำกญสำหรบประเทศยง โคย 

เฉพาะอย่างยงสหรื,ฐอเมริกาหรือร”สเชีย เศรษฐกิจน”,นยงสำกญ 

นํอ์ยกว่า การแข่งช*นก”นนำยานค่าง ๆ ขนสู่อวกาศ ซึงแสคงถึง 

ความสำเร็จในการแข่ง เพื่อแสคงออกซึ่งแสนยานภาพน1น เบนไป 

ได้ก็เพราะการศึกษา 

ความพยายามของประเทศอินเดีย และกนอินเดีย เพื่อการ 

ศึกษาโคยมิได้คำนึงถึงความสบายและพื่มเพื่อยค่าง ๆ จะเบนกำล่ง 

อ้นใหญ่หลวงสำหรื,บอินเดียในอนาคตอ”นใกล้ขางหนำ อินเดียไค้นำ 

พวกเอเชีย (เวนแฅ่ญี่บน) แล่วิในวิถีทางค่าง ๆ มีผู้ที่ไค้ร”บรางว้ล 

โนเบลหลายคน ทางวิทยาศาสตร์และวรรณคดี และจะนำต่อไปอีก 

ผมมาอยู่เมืองมองเฅรอ้ล่ เมืองเอกของกานาฅา เผอิญได้ทราบว่า 

วงดนตรทมชอวา ?ห01ไ11'6ส1 3^111เ)|า0117 0[0เ16ธเ1'3 นาโคยชาวอน- 

เดีย ชือ สุบน เมตตา (2เ.1แฆ1 พ'!1:1) รู้สึกหึงมาก เพราะยำไม่เคย 

ทราบมาก่อนว่าจะมีชาวเอเชียกนใดมีความสามารถพอที่จุะนำๅงคน. 

ฅรืฝรืงใหญ่ ๆ เช่นนึไค้ นี่เบนอุทาหรณ์ของความสามารถของชาว 

อินเดียอย่างหนึ่งที่พวกเราชาวไทยทุกคนควรเอาอย่าง เพื่อความ 

รุ่งเรืองชองชาติบ้านเมืองเรา อย่าไปม่'วิหลงเลยว่า กนไทยนี่นี่เก็ง 

บ้านเมืองสวย แท้ทีจริงแบ้ว เรายิงไม่มีอะไรคีทางวิทยาคาสทร์แผ่* 

ศิลปพอที่จะไปแข่งกบเขาได้เลย ( นอกจากศิลปของเราเอง ) 



'บ๓) 

นายสุบน เมฅฅา เบนผู้อำนวยการวงคนครีซิม!ฟนีขอรี)มอง- 

^รอล ยงมอายุนอยมๅกเพียง ๒๕ บเท่ๅนน แกเกิคพเมืองบอมเบย์ 

บคาเบนนกไวโอลิน และเบนผู้อำนวยการวงคนครีซิมโฟนีของ 

เมองนิน เมือเค็ก ๆ เรียนไวโอลินและเบยนโนกบบิคา ฅ่อมาไป 

เรียนแพทย์ ๒ บ แค่ไม่ชอบจึงหนไปเอาคีทางคนครี โคยไปเรียน 

ค่อทีกรงเวียนนากบซีนซ์ สวารอฟ่สกี ณ มหาวิทยาลยคนฅรีแห่ง 

นกรนน ค่อมาเคินทางไปสหรำ)อเมริกา เพื่อเรียนก่อที่ แฅงเกิลว้ค 

และ เขาไป ซีเอนา เพื่อเรียนกบวาทยากรอิฅาเลียนแอลเซโอ 

กลลิเอรา ในการแข่งข,นการนำวงดนตรีนานาซาฅิที่ลิเวอร์พูล สบิน 

เมฅฅา ได้รีบรางว*ลที่หนึ่ง ซึ่งทำให้แสงของเขาสว่างไปไกล และ 

ได้รีบการแต่งต1งให้เบนผู้ช่วยผู้อำนวยการวงคนตรี 

ความสามารถในการนำวงคนฅรีนึ่น ได้ทำ ให้เขาได้ รบการ 

เลือกให้เขาไปกำก’บวงดนตรีใหญ่ๆของโลก เช่นที่เวียนนา ซีเอนา 

2^ ^ 

และกรงโรม และไค้รับเชิญให้เบน'วาทยากรที่ลอนดอน (&0731 

?*)1แ13ณ10ะ110) และเบลกราด เมื่อเร็ว ๆ นึ่เขาก็,ได้มานำวงดนตรี 

กร2งแรกในอเมริกาเหนือ กบ 0 8 0 ซิมโฟนื ในโทรอนโต ที่ 

นิวยอร์ก และพี่ลาเดลเพื่ย 

ในเดือนตลาคม 8๙๖0 เขาไค้ถูกเชิญให้เขารบตำแหน่งเบ็๋น 

ผ้อำนวยการวงดนตรีของมองเฅรอ*ล แทนผู้อำนวยการกนก่อนที่ 

กํ้าลํงเจ็บ ความสำเร็จของเขาทำให้เขาได้รีบแต่งฅ6งให้เบ็'นผู้อำนวย- 

การดนตรีของวงค!นตรีIแห่งคานาดา ในกรงเวียนนา เขาเบน 

วาทขากรแห่งวงธนมีชื่อ1■สียง เวียนนา พี่ลอาโมนิค 

กรรมดนตรีแห่งเวียนน'1 และวงตนตรี พีลอาไมนิก 

และมห 

แหงกรง 



เบอรลน ผู้ชำนาญเบ็1นอไเมากยกย่องว่า สุบิน เมตตา มอวาม 

สามารถเกียงก่อับเลโอนาร์ค เบอนสโฅน์ ผู้ยี่งใหญ่แห่งนิวยอรก 

ในบี @๙๖® เขาไค้นำวงดนตรีของเขา มองเตรอล ชิมโฟนี 

ออร์เกสตรา ไปรอบยโรป ไค้รีบเกียรติอนสูงจาก มอสโกว, 

เลนินกราด, กีฟ, เวียนนา และปารีส นอกจากจะเบื่นผู้อำนวยการ 

วงคนตรีอยู่ที่มองเตรอ*ลแล่ว ย*งเบินผู้อำนวยการวงดนตรีพี่ลชิาร- 

โมนิค แห่งนครลอสแอนเจลีสด,วย 

สบิน เมตตา ไค้รีบเชิญเบี1นประจำให้ไปเบนวาทยากรของ 

อิสราเอล ทื่เทลอวีฟ, ซ'ณบอรีก, มหกรรมคนฅรีที่ปีอลแลนด์, 

ลาสคาลา แห่งกรุงไมแลนด์, ชอลลิวค เบาว์ และนี่พื่ลาเคลเพื่ย 

เกียรติยศต่าง ๆ น้เบ็'นที'น่ายินดีและภมิใจสำหรีบประเทศอิน- 

เดียที่มีลกอ*นประเสริ^เช่นนั้ สบิน เมฅตา ไม่ไค้เรียนพอให้ร้ แต่ 

เรียนให้ได้ดีจริง ๆ เบนกรูหรือหำหน้าใคร ๆ ได้ทำโลก ท1งนี่ 

ก็เพราะว่านอก'จากจะผืกหำก*บบิคาตงแต่เล็กแล่ว ยำตระเวนไป 

เรียนในที่ที่ดี ๆ ทำโลก ทีเวียนนา อิตาลี อังกฤษ และสหรีฐ 

อเมริกา 

นี่เบนเรื่องราวเล็ก ๆ น้อย ๆ สำหรบผู้ยี่งใหญ่ในโลก นี่ไม่ 

พอใจ แต่จะเห็นโลกเพียงใต้กะลาครอบ แต่คระเวนไปทำทำสิบทิศ 

เพื่อศึกษาหาวิชาใส่ตำ 

วงดนตรีชิมโพ่นี ของ มองเตรอ'ล มีอายไม่มาก เกิดเมื่อบี 

@๙๓0 ไมแกมากเหมอนของทอน เชน บอสต'นมอาย ๘0 กว่าบี 

มีผู้อำนวยการเบนอังกฤษ, เยอรมน, รีสเซียน แฅ่ผุ้อำนวยการ 



๖ลิ่ 

คนสุคทำยซงใคร ๆ กิคว่าจะคีมาก ก็เกิคเรื่องย่ง เพราะโปรแกรม 

แปลก ๆ และงานซึงเขาทำคง ๖ อย่าง นายสบิน เมททา ที่เขามา 

เบ็นผู้อำนายการเมือบิ ๑๙๖0 ทำให้คนฅรืนืร1งเรืองเบินล0าค่บ 

จนทำให้ประชาซนชาวมองเครอลทํงฝรบิเกสและอํงกฤษเห็นความ 

สำกญของคนฅรื และช่วยสนบสนุนวงคนครืนอย่างแข็งขน จนไค้ 

สราง ?1*068 (เ63 ^1*3 ขนควยรากาถึง ๒๓ ลบินคอลลาร์กานาเคียน 

ศิลปสถานแห่งน้สรืางแบบสม,ยใหม่มาก จนหนงสือพิมพ์ไทม์ 

รายสํปคาห์ถ่ายรปเอาไปลง และชมเชยกณสมบัคิของสถานที่นิน 

อย่างที 

ในวนเบิคการแสคงเบินปฏีมเมือวนที่ ๒๗ กนยายน ๒๕๐๖ 

เมื่อผู้พ์ง ๓,๐๐๐ คนเขบิมานบิเรียบรอยแลว คนฅรืของราเวล ชือ 

ลาวลส์ ก็เรืมขนโคยการนำของเปลเลอเคยร และคามควยสุบิน 

เมคฅา กวามชคเจนแจ่ม1สและเพราะพริงนนสำเรจควยสถาบกยกรรม 

อนถกส่วนของห์องใหญ่น์นํ (ยาว @๓^ พิก) มผูพยายามจะหาท 

ทีเสียงคนครชนิคค่าง ๆ ไม่ไคียน แคกมทีชนคนนยากเกมท สรุป 

ไค้ความว่าหองโถง ((อบ^!วอบ ร^บบบ) เบนหองททาไหเสยงแจม- 

ใสไพเราะมาก จนการเล่นเพลงของเบโธเวน ชอ “บ ณ!) 61-01- 

0๐110611:0” ใค้การนำของ ชาลส์ มูนช์ ผู้ยี่งใหญ่สูงอายุจากบอสกน 

และเคี่ยวเบิยนโนโกยรกอลพ่ เซอรกน [ครบการปรบมอนบกรง 

ไมถวน นายเซอรกนไคชมวาเบนหอ^เลนกนควบคบสุ^บ^^^น^ 

1สึกอศจรรย์สำหรบผ้เล่น แสะร้สกแปลกพเอบเมอนวกยุบามกลาา 

ผ้พง หองนฺนสวยนก 



๓)(ว 

ศิสปสถานหลงนีกิคจะสรํ้างกไแมี่อบี1 ๑๙๕๕ เมือนครและ 

เทศบาลกิคกํโน'ว่า'จะสร้1เงอะไรให้ม[หฬารสกแห่งหนึง แค่แลวก็ไม่ 

ตกลงก้นไค้ เพราะตองห่มเถียงก็นแบบฝรงเศส เรืองสถานทีสราง 

และเงินที่จะเอามาสรำง จนในที่สคเมือเถียงกนเหนือยแลวจึงเริม 

สรา'3130011 ©๙๖® 

เมื่อมาเห็นว่า แม้แต่ที่มองเฅรอ*ล กานาดา ก็มีเรืองยุ่งมาก 

ในการสห้างโรงละกรและคนตรี เลยทำให้สบายใจเมือนึกถึงบานเรา 

เพราะโรงละกรศิลปากรนึน คิดสห้างก*นมานานแลว ฅงํ้แฅ1โรงละคร 

ที่สร่างกร1งสงกรามโลกกรงที่ ๒ เกิดพ'งทลายลงไปเอง ตงแต่โรง 

ละครศิลปากรที่มืล*กษณะคล้ายโรงละคร ^610131(1 7เ168161 ที่ลอน¬ 

ดอนถกพระเพลิงเผาเบ็1นถ่านไปหมค ตงแต่หลวงวิจิตรวาทการ 

ยงอยู่จนถึงอนิจกรรมไปแล้ว โรงละครแห่งชาติต่อย ๆ เบนรปร่าง 

ขนมา และก็แก้ไขคดแปลงอยู่หลายกรํ้ง ศิลปสถานแห่งมองเตรอ*ล 

ที่แรกคิดว่าราคาเพียง ๙ ล้านดอลลาร์ แต่เมื่อสห้างแล้วราคาขั้นไป 

ถึง ๒๓ ล้าน ของเราไม่ทราบว่าเท่าไร แต่ไค้ยินว่าได้ตามแบบ 

มองเตรอ*ลเหมือนล้น 

ในการเขียนเรื่องนั้ ผู้เขียนขอขอบคุณคุณม*'ญชลี บุญยห้ฅพํนธ 

เลขานการ ผ.อ.ก. โรงพยาบาลประสาท ผู้ซึ่งมาศึกษาและทำปริญญๅ 

ทาง “การอำนวยการโรงพยาบาล” ณ มหาวิทยาล*ย แมกคิล มอง- 

เตรอล ซงใหขอยมหนงสอ 00006113 ๔1ส ?เ306 แ6ร ธ, โ11211181113. 

1100 แ6 1ล. 01'0ฑแ6 3&110 และหนงสอพมพรายสปถๅหไทม [3ลม 

ตลากม ๑๙๖๓ 

\น1131{7 15111, มองเตรอล ๑๑ ฅลาคม ๒๕0๖ 



XI)0 ^8,11011^1 คู!166ต 8{ใ{ไ!^** 

จ่าหนำขางบนผมขอแปลว่า โรงพยาบาลชาติ จ่ฅุรํสราชินี 

ทีจริงผมไม่อยากจุ)ะเอาเรื่องเกี่ยวก*บการแพทย์ลงนก แต่กิคว่า 

สถาบนแห่งนีมีชื่อเสียงคงที่สด!นโลก อาจจะเบ็นประโยชน์สำหรบ 

แพทยทีอยากมีความร้ท่วิ ๆ โป แพทย์ที่มีกวามรู้พิเศษ โดยเฉพาะ 

ผู้ทีศึกษาทางประสาทวิทยา และท่านที่เบี่นน์กศึกษาที่งหลายไม่ 

จำเบนจะต้องเบนแพทย์ 

สถาบ*นแห่งนั้เบ็นสถาบ*นแห่งแรกในอิงกฤษ ที่?!งขนเพอ 

ร0กษาและพยาบาลฅนไข้โรคประสาท ภายในฟิถาบนนไค้มีแพทย์ 

มีความสามารถหลายกนที่ได้สรำงรากฐานสำค*ญสำหรํบวิชาศิลยกรรม 

ของสมอง และประสาทวิทยา ท่านเหล่านมี 'ถ!1ฑ8 1อ0๒0ท ผู้ 

ซึ่งบอกว่าในสมองของกนเรานนมีศูนย์เกียวกบการเกลือนไหว 

เพราะได้พิจารณาคนไข้ที่มีอาการชกที่ฅนรํกษาอยู่บ่อย ๆ ? 

ผ้ซงได้พิสจน์ความจริงขอนํน โคยการทดลอง'ในสฅว็ ห10เ01- พอIร1ธ'/ 

ผ้ซึ่งมีชื่อว่า บิดาแห่งประสาทศลยศาสตร์ -1 ล ๆ 

กำเนิดบองโรรทฮาบาล ©๘'๕๘'-'®๘๖๔ 

โรงพยาบาลนั้เกิคขั้นโดยความพยายามของ นางสาวโยฮนนา 

แชนด็๋เลอร์ สาวกลางคน ผ้ซึงเจบออดแอดสุขภาพไม่สมบูรณ แต่ 

มีใจแน่นเหมือนศิลา เบนคนมีฐานะปานกลาง ไม่มีอิทธิพล 

และการช่วยเหลืออิทธิพลที่งํ้สน การที่เธอมีความสนใจแรงกล้าที่จะ 

สรางโรงพยาบาลสำหรบผ้บ่,วยดวยโรคประสาทขนน1น ก็เพราะได้ 

พยาบาลย่าที่เบนอ้ม่พาคและไม่สามารถจะนำผู้บ่วยช่างไม้ที่เบี่น 

อไเพาฅ เขาโรงพยาบาลได้ ที่ง ๆ ที่ภรรยาของเขาก็เจ็บเร้อร'ง 



ควยว่ณโรก เธอจึงปรารภว่า ในกรุงลอนคอนน์นมกุศลสถาน 

สำหรบช่วยเหลือผ้ซึ่งประสบทกชยากเบนอนภาก แคไมมสถานทใค 

ที่ยอมรบผู้บ่1วยคํวยโรกอมพาฅและชก เธอจึงคงปณิธานวา ; ควย 

พระกรณาของพระผ้เบนเจ็า เธอซะยอมสละทุกอยางIพอคํงสถาน'ก 

คํงนให้ไค้” 

เพื่อซะให้เกิคผลคามที่เธอปรารถนา เธอกบนองสาว เค้ช่วย 

กนทำดอกไม้ และเครืองประคบคืน ๆ จากหอย และประกำแกว 

ซึงเวลาน1นเบนที่นิยมกนมาก การสละแรงและเวลามาทำของเหล่า 
ะ ๘: 

นนร! ง ถา — (ฐิซึ่ บ 
๘ 

เก็บเงินไค้เพียง ๒๐ ๐ ปอน?)เท่าน1น, แม้จะ 

พยายามเรยไรก็ไม่ได้ผล พระเร้าได้ยื่นพระหเฅถ์เช่ามาช่วยจริง 

ท่านนายกเทศมนฅรี เควิคใวร์ ซึ่งบาย?ม้วยโรคประสาทเริอริง ได้ 

ช่วยเรี่ยไรเงินได้ ๘๐0 ปอนด์ เงินจำนวนเพียง ๑,0๐๐ ปอนค 

นเอง คือทนสร้างโรงพยาบาลน 

ความคิดของนางสาวแชนดเลอร กร้งแรกนํ้นีเบึนแค่เพียงจะ 

หาที่พักให้ผ้บ่1วยที่ร้กบาไม่หาย แต่นายเดวิดไวร์ ได้ช่วยให้มี 

โรงพยาบาลเกิดชน และโดยอิทธิพลของท่าน จึงมีผู้มาร่วมมือด้วย 

อีกหลายกน อาทิเช่น ลอรคป็ธลเบอริ นายกร๚มนตรีองกรเษ 

สม่ยนํ้น และยงมีสภานายกและสภานายิกาที่สำกญคือ พระราชินี 

วิกตอเรีย และราชา และราชวงศ์ต่อมา 

เมอเรยโรเงนได ๔,๐๐๐ ปอนคแลว โรงพยาบาลฤเบิ{ตช่ะ], 

ที่ร้ฅร้สราชินี เมือบื่ ๑๘๖๐ นางสาวแชนด์เลอร์ ไค้ทำให้โรง. 

พยาบาลนีผิคกบ'โรงพยาบาลธรรมคา ที่มีหํองนีงิเล่น และพักผ่อน 



๓) ๓ 

บนเทิง เหมือนกบอยู่บ้าน1ตนเอง ในฤดูหนาวมืดนฅรีและการ 

ละเล่นยิน ๆ เพือให้คนไข้มีความสุขสบายขน 

เมือ ใด้สรางแลวก็จำเบนจุ!ะดองขยายกิจุ]กา-;ให้ใหญ่โดขน 

รายได้สำหรบบำรุงโรงพยาบาลน้นมาจุ)ากกาวให้เบนประจำ การจ่าย 

เฉพาะ การเรืยไร การรบประทานอาหาร จุ)าก “สมาคมสภาพ 

สตร” ประมาณบํละ ๔,๐ 00 - ๔,๗๘๕ ปอนค์ นางสาวแชนด์- 

เลอรเองก็ช่วยหาใน้บื่ละ ๒,0๐0 -๒,๕0๐ ปอนด์ เธอเสีย 

เวลา'ว*นละหลาย ๆ ช"วโมง เขียนจุเดหมายติดต่อกบผู้มีใจุ)กศลที่ส่วน 

มากเธอไม่ร้วิก เธอไม่ได้เบ็1นกรรมการของโรงพยาบาล แต่เธอ 

- ก็มาพ้งการประชมเพื่อจุ]ะได้เอาเงินที่เธอหาได้มาจ่าย เพื่อทราบว่า 

โรงพยาบาลต่องการอะไรบ*าง และเพื่อให้พวกกรรมการซึงโดยมาก 

เบ็1นพ่อกำมีความเหนใจุ)โรงพยาบาล ความแข็งแกร่งของเธอน่น 

บางกร1งก็ไม่สบใจคณะกรรมการ 

เมื่อแรก ๆ น*นผ้บํ'วยนอกเบนส่วนสำด่เญ่มากส่วนห'แง ต่อมา 

กมกายภาพบำบดเกดขน โดยความพยายามของ 

มีหองยิมนาสติก และเครืองไฟพาแกลวานิค 

นางสาวแชนด์เลอร์ยํงิห้าทราบถึงความบุกข',แองพวกบุพพลภาพ 

อยุ่บ้านที่เบี่นภาระหน์กของกรอบกริว ไม่มีผู้ใคดูแลรกษา เธอได้ 

ฅํ้งคณะกรรมการสภาพสตรขํ้น เพื่อหาทุนให้ค่าหมอทีจะไปฅรวจ 

พวกนที'บ่าน นายแพทย์แจกสน เบนคนแรกทีได้รบเงิน ๘ ปอนด 

๓ ชิลลิงก็ เบนค่าไปเยี่ยมผู้บ่1วยที่อยู่บาน นอกจากนนบุนนั้ยงช่วย 

ในค่าอาหาร ค่าเสํ้อผ่า และเครื่องอบอุ่น ค่าพาหนะมาโรงพยาบาล 



๗๔ 

คาหนงสี่อ เครื่องใช้ เครื่องมือแพทย เงินจำนวนนส่วนมากมาจิาค 

การบริจาคประจำของผ้มืใจกคลทงหลาย ไม่แค่เท่าน์น นางสาว 

แชนค์เลอร์ ยํงไค้หาทนบำนาญ ส0'าหรืบํผู้ทพพลภาพ หากินไม่ไค้อีก 

เมอบแรก ๆ ก็มีเงินให้ ๑๐ ปอนค์ ก่อมาเมือมีทนสะสมมากขึน 

ก็ขนไปถึง ๒๐ ปธนด์ต่อบี1 @๕ บี่ฅ่อมาทุนนสามารถจะจ่ายให้กน 

ทุพพลภาพถึง ๖๐ กน ต่อมาจำนวนก็เพีมเบืน 900 คน 

ผมเขียนมาถึงตอน'แกรู้สึกคีใ'(เมาก ที่ความพยายามของผมโน 

การที่จะกล่าวเยินยอ “ แม่ ” พึงเบ็่นผลสำเร็จครํ้งํ้น นางสาวแซนค์- 

เลอรยงเบ็1นโสด ไม่เคยเบ็1นแม่ของใครเลย แต่เบนแม่พระ ผ้ที่ 

สรางโรงพยาบาลชั้น โคยนาพกนาแรงของคนโคยปราศจากอิทธิพล 

อะไรที่งสน โรงพยาบาลนิมีจฺคประสงค์ผิดก*'บโรงพยาบาลทํ้ง!/เลาย 

ที่เกยเห็นมา คือสำหริบช่วยกนที่ทุพพลภาพ นอนเจ็บ บ้องอด 

เพราะหากินไม่ได้ นอกจากน้นเธอย้งได้เปลี่ยนบรรยากาศ โว-ง. 

พยาบาลให้เบนเหมือนบ้านให้มีกายภาพบำบดเกิคชั้น ให้แพทย์ไป 

ฅรวจผู้บ่วยถึงบาน และยงหาทนมาช่วยเหลือคนจน พวกที่มีกวาม 

เบนอยู่แรนแบ้นทีสุด คลอคเวลากว่า 6)๐0 บี ที่โรงพยาบาลน 

ได้ดำเนินการมา จนเบีนสถานเหมือนกรงบ้กกะศิลา สำหรบเบีนที่ 

ศึกษาของชนทุกชาติทุกภาษา ได้ช่วยชีวิฅ บำบ้ดกวามทุกข์ ร*'กษๅ 

ผู้บีวยไปแลวกี่หมนกี่แสน ที่งน็ก็โดยความศรํทธาบ้นแรงกบ้ๅฃอง 

แม่พระมือเปล่ากนน้ นางสาวแชนค์เลอร์ 

ความทีชองเธอนVไม่ได้สูญไปพรอมอับชีว่กข0งเธอ 1ที่0บี 

๒) &แช แเ เพร )ะคแเะก 1!รมก เ เ โดสรางเสรมบก [รง'พยาบ"เลรูเม(บล 

เพื่อเบ็!นอนุสรณ์ถึงความเพียรพยายามอันแรงกบ้าของเธ0 บีก0นที่ 



๓) 

มีชือว่า “[ท ฬ61ฑ0ฑ่31ฑ” บรรจผู้ท่วยสดรีได้ ๑๕ คน เบนที่ริบ 

ผู้บ่วยจำนวนหนง ทีจะหาได้คีกว่าน้ในกรงลอนดอนไม่มีแล้ว 

ขอให้แม่ทงหลายจงไค้รบกวามกติญฒกดเวทีจากลก ติงที่แม่ 

แชนดเลอร์ไค้ริบจากโรงพยาบาลนิติวัย 

นายแพท*เปร๙จำโรงหยาบ'าลในรXย๙แรก 

กวามมีชื่อเสียงของโรงพยาบาลน*นย่อมขนอยู่ติบการริกษา 

การตินคว่า และการสอนของแพทย์ จึงมีความจำเบ็!นที่จะติองเล่า 

ประวัติของแพทย์ควย 

อายุรแ*เทย 

แพทย์คนแรกประจำโรงพยาบาลกือ 1เ*!)62 1*14111*1แ11 

(๑๘๒๕-®๘๙๗) เบนอายรแพทย์และอาจารย์ประจำอยู่โรงพยาบาล 

ลอนคอน ไค้เขยนเรองราวเกยวกบการเวยนกรบะ ^614180) อุทก- 

เศียร และเยื่อหุ้มสมองอิกเสบ'ไว้ แม้ว่าจะไม่มีชอเสียงติดกบการ 

แพทย์เลย แด่ไค้เล่ากนว่า ปาฐกถาของท่านมีกนสนใจพงมาก 

าจอII111*11 1า1’01|?11 (นฺ] 11111’(! เบนแพทยกนทสอง (©๘®๘ ๑๘ ส, ๕ ไ 

ชอนนกกึกบาแพพย01ากกนรจก พอเบนอเมรกน มารดาเบนผ่รงเกส 

เกดทเกาะเมารคอส จงเบนกนองกลเบ ไดปร^!เ^าจากปารส เคย 

เขียนวิทยานิพนธ์เรือง 268631x1168 311(1 2x1161111161118 0ฑ แ16 ?1า781- 

01087 01 1!16 311๒31 00๒ ไค้แสดงให้เห็นว่า กวามรู้สึกจากการ 

11กติองและความปวฅแล*อุถาหภมไม*ได้ชนมวบาง 1108(61101 

0"011111111 แด่มาทางอื่น ท่านทำการกนกว่าอย่างไม่รู้จ่ทีเหนื่อย วน 



๓) น 

ล่ะ ©๘-๒0 ช,1วโมง ในห้องหองเดียวของตนทเค็มไปควยสตว 

และเครื่องทคลองต่าง ๆ เหล่านีทำให้ท่านจนลงไปอีกมาก เพราะ 

รายได้ที่ได้จากการสอนน8นก็ห้อยเค็มทีแลว ต่อมาเดินทางไป 

ประเทศต่าง ๆ ในอเมริกา และปารีส ในทีสุดก็แต่งหนงสือเรือง 

สรีรวิทยาและพยาธิวิทยาของระบบประสาท ท่านเบนคนทีได้ 

คืกษาทางประสาทวิทยามาก และนอกจากจะทดลองในสฅวิ ยง 

กห้าทดลองตนเอง โดยร'บประทานอาเจียรของพวกเบ็1นอหิวาฅ 

เพื่อพิสูจน์ฤทธื้ของผี่น ฅรวจนาย่อยอาหารของตนเองโดยกลึน 

ฟองนาผกเชือกเห้าไปแห้วดีงออกมาภายหล*ง เจาะโลหิฅฅนเองมา 

ตรวจบ่อยกรีง ท่านบอกว่า “ ความห้าวหนาของวิทยาศาสตรี 

การแพทย์น่นจะสำเร็จได้ก็ห้วยการทดลองในสํตว และการสบ 

สวนทางผู้บวย” เบราน์ ซีกวาค อยู่ที่!รงพยาบาลแห่งชาตินาน 

กว่าที่ไหนคือ ๔ บี่ครึ่ง ต่อจากน1นมาเบนศาสตราจารย์อย่ที่มหา¬ 

-วิทยาห้ยชาร์วาร์ด อเมริกา อยู่ไม่ได้นานก็เห้ากรุงปารีส แล-อีก 

©๔ บื่ฅ่อมา ก็มารีบตำแหน่งต่อจาก ๐3๗0 ธ(,1-!ๅ3,น ผู้มีชื่อเสียงเด่น 

ผู้หนึ่งเบื่นศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยฝรี'งเศส ปารีส อยู่จุนกึง 

แก่กรรม ® ๖ บื่ฅ่อมา 

เบราน์ ซีกวาด เบนผู้มีชื่อดงติดในประวัติประสาทวิทยูา 

โรงพยาบาลจตุรส ราชินี ก็เบ็1นหนีกวามสามารถของท่านมาก 

*เ0[เแ 11113(1111158 

กนที่ ๓ แห่งฬุรสราชินี 

♦1*101**011 ( ๑๘๓๕ - ๑ ๘ ๑ (6,) แพทย 

เบนผูทเคนทีสก!นประดี-าทวิทยาบจุจุบ:V; 



สำเรจทีโรงเรียนแพทย ยอร์ก และเซนฅ์ บารโธโลมิว ต่อมาเบน 

ศาสตราจารยอายุรศาลกรี ทึ่มหาวิทยาล่ยเอกินเบรอ 

ชีวิตชองแจกสนเมือหนุ่มไม่ราบรืนนํก เพราะการสมกรเข้า 

โรงพยาบาลจตุรสราชินี กรงที่ ๑ ที่ ๒ ไม่เบนผลสำเรา) จนกรง 

ที ๓ มีซีเวอร์คิงเขามาช่วยจึงเบนผล แจกส*นมีอายุเพียง ๓ ๐ บื่ 

กิได้เขียนเรืองถึง ๓0 เรื่อง ในเรื่องเหล่านมีเรื่องการชกอยู่ด้วย 

เมื่ออายได้ ๔๓ บื่ ได้ ริบเลือกเบนสมาชิกของราชสมากม (? 8 ธ) 

ภรรยาของแจกล่นถึงแก่กรรมเพราะ 001:11031 *1-0๓1)01)1)161)1115 ซึ่ง 

แจกสนได้เผาดแลอยู่ จนจิบเรื่อง ]30๒0111311 6เ8 ไค้ 

วิธีการของแจกล่นน1’แง'ายมาก ไม่ด้องการเครื่องมือ และ 

เครื่องใช้พิเศษ ต่องการกวามกิคอย่างสงบ จากความจริงที่พบจาก 

การล่งเกฅ ซึ่งผึกขั้นโดยความละเอียดลอออย่างไม่เบื่อหน่าย การ 

ศึกษาชองท่านเรียกว่า การชิ,กเกิดขนแต่ข9,างเดยว ซึ่งมีชื่อเคี่ยวน้ 

ว่า 1301130111311 ธ?1เ6เ)87 เบื่นด้ว่อย่างอํนคีของการล่งเกฅอย่าง 

ละเอียดบ่อย ๆ กร5ง โดยไม่รู้สึกเบื่อ และความคิคที่สุขุมมีระเบียบ 

การเขียนของท่านไม่มีการแสคงสถิติ!ผิวเ.ผินของเรีอง:มาก ๆ แต่เบื่น 

การศึกษาอย่างใกล้ชิดของเรืองน้อย ๆ 

เกี่ยวกบอมพาต พคไม่ไค้ วิกลจริตอย่างเฉียบพลน ท่าน 

ไค้กล่าว'ว่า-จะตองหาหลกเ^านมาพิสูจน์ให้ไค้ว่า อาการที่แปลกจาก 

ก่นอย่างฅั้นน์จะจํตเข้าเบื่าแระเบี!ยบรวม'ด้น่ไ.ค้อ:ย่างไร ผลงานที่ท่าน 

ทำน1นไม่แต่จะเบื่นนํวะโย,ชน์ทางป'ระวัติของปร:ะสาทวิทยาเ'Vว่าน1น 

แต่เบื่นแรงด้นทีมชีวิตอย่างยี่-งสำหร*บผู้ที่กิฅ:ลึกซั้งและกว,างชวางออก 



๓) (ว/ 

ไปในกานประสาทสรีรวิทยา และทางประสาทวทยา,คลนก และผูท 

กองการจะเข*"'1ลึก,ซั้งไปก'ว่าการอ่านเกรอ'ะเมือ,ทีละเอ1ยคท๊สุก 

ผู้ที่คิกลึก'ซั้งและละเฮียคออกไปตามความคิด,ของแซคฺสน ค® 

?0ท(16เป๋ ทฤษฎีชองแจกล่นที่ว่า'ในระบบประสาทกลางของมนุษยน1น 

*มีหนำทีฅ่างๆ ลํนเบ็น ๓ ข*น (ต) ข้นแรกอยู่ทีไขสนหลง เมคลลา 

และปอนซ์ ซึ่งมีหนำทีเกี่ยวกบการเกลือนไหวและกวามว้สึคของ 

กลำมเนั้อ (๒) ขนที่สอง ขนกลางอยู่ที่สมองใหญ่ ฅรงส่วน 

บํงค้บการเกลื่อนไหวและความรู้สึก ซึ่งมีหนำทีผะสานการเกลอน- 

ไหวและกวามร้สึก (๓) ข้นที่สาม นํนอยู่ที่สมองกลีบหนำ ฟน- 

พลก์ไค้พิสจน์ทางสรีรวิทยาของระบบประสาทว่าทฤษฎีชองแจกส*น 

ถกต่องทกประการ เวทีแแฅ่ขนสุกยอคที่แจคลํนเรียกว่าย!8!!68เ บ6\๗ 

นํน ควรจะอยู่ที่สมองฅรงกลาง (ง10ท061ว๒10ท) มากกว่า 

ธ;!ฬเสเ-ป็ 00ท'018 (©๘๔๕ — ®๙®๕) เบนชาว 

ลอนคอน เมื่อบื่ ๑๘๗๐ ไค้ร*บเลือกให้เบ็1นอายุรแพทย์ผ้ช่วยที่ 

โรงพยาบาลของมหาวิทยาลํย์ ต่อมาก็ไค้เบึ่นศาสตราจารย์ หลายเคือน 

ต่อมาไค้เบ็!นเรจิสฅราทางอายุรศาสฅร์คนแรกแห่งโรงพยาบาลจดร,ส 

ราชินี ใฅ้ความดูแลของแจคสน ความมีชื๋อเสียงทางประสาทวิทยา 

ของท่านเกิคจาก ความเล็งเห็นในสมุฏฐานของโรค และความสามารถ 

ในการแสคงในการสอน เบนกนถถวน ละเอียด และเฉียบแหลม 

ไค้พบข้อพิสูจน์หลายอย่างซึ่งผ้อื่นมองไม่เห็น และมีความสามารถ 

ในการรวบรวมความจริงต่าง ๆ มาเบนความเห็น ความสามารถใน 

การสืบและแสคงความผิดปกติต่าง ๆ และความสามารถในการแสดง 



(ฑ)^ 

ทาให้มผู้มาศึกษาควยเบนจำนวนมาก ในเวลาฅรวจผ้บ่1วยในห็อง 

ผ้บ่วยกพิจารณาและฅรวจุควยความซาบซึง จุนลืมกนอื่นรอบขาง 

ปา1ฐกถาน่นเฅรียมมาอย่างเรียบร่อย เบนระเบียบ มีการแสคงสื่งค่าง ๆ 

ทิพบใหม่ ๆ และสรปผลอย่างเหมาะเจาะ หนังสือของท่านชื่อ 

โรคต่าง ๆ ของระบบประสาท ออกเมื่อบี! @๘๘๖ เบ็!นหน’งสือที่ 

แพร่หลายที่สคในสมยน8น และได้ถูกแปลออกเบนหลายภาษา เบ็่น 

หนงลือช1นเยี่ยม เขียนโคยมือครู จากความชำนาญของฅนเองและ 

มีรูปซึ่งเขียนโดยผ้แต่งเอง 

1^61*1*161' ( ๑๘๔๒ — ®๙๒๘) เกคทเมอง ^1561(1661! 

สก๊อตแลนด์ . ไปเรียนจิตวิทยาที่เมืองไป็เดลเบอร์กเยอรมนี ๑ บี! 

แล1วกนับมาเรียนแพทย์ที่มหาวิทยานัยเอคินเบรอ จุนสำเร็จได้คะแนน 

เยี่ยมทุกวิชา ได้เบ็!นอายุรแพทย์ที่ราชแพทยานัย ลอนดอน เมื่อบี! 

๑๘๗๓ ในบ ๑๘๗0 เมื่อ 1-11(213 และ โ!](ธว]! ได้แสคงให้เห็นว่า 

สมองมีทนัาที่ควบกุมการเกลื่อนไหว โ''611*161' ก็รีบเร่งทำการทดลอง 

สมองลิฅว์เบ็1นการใหญ่ จุนถกหามไม่ให้ทดลองสฅว์จากพวกปฏิบกษ์ 

ต่อการทดลองนัฅว์ ได้เขียนหนังลือเรื่อง การคนคว่าทางสรรวิทยา 

และพยาธิวิทยาของสมอง การบอกตำแหน่งหน2าทของสมอง, 

ทน่าทของสมอง เบนหนังสือทีแพร่หลายมาก โ'611161* เบ็นนก 

ทดลองทางประสาทวิทยาคนแรก ได้ลางทางให้กนต่อมา เช่น 

30เ8116{61, โ!จ!ธ]07 และ 5โ1@1'!1ฑ8เจท ผูวิ(งไครบรางจุลโนเบลทาง 

สรีรวิทยา 

คณสมบัติที่สำคํญ่ฃองท่านก็คือ พนัง และกไ]มนตภาพในการ 

ทำงานทางสมฺอง และทางกาย และความสนใจแขนงต่าง ๆ ของ 



๘0 

การแพทย์ แค่ท่านเบนน์กสรีรวิทยามากกว่าแพทยรกษา ไมกอย 

สนใจการฅรว'จอสางละเอียคเหมือนกนอืน เคเบนอายร'แพทยผซ่กย 

เมอใ.) ๑๘๘๗ 

ศํลยกรรมของร๙บบบ่ร?!ลาทและ* 

อวํยว2?พิเคษสำหรบความรูสึก 

เมื่อโรงพยาบาลเบิ1ดแอ้วิบื่ @๘๖0 มีแฅ่การรกษาโดยไม่ผ่าฅค 

การริกษาทางผ่า™น๎นไม่มีใกรคิดถึง เพราะความรู้เกียวกบระบบ 

ประสาทนนย่งมีน็อยมาก และการผ่า™ก็มีกันฅราย เพราะคิดเชอ 

จน ๒๐ บื่ฅ่อมาเมื่อลีสเฅอร์ ได้นำเอาการบองอ้นเชือเขามาใช้ในการ 

ผ่าฅ้ด การผ่า™ระบบประสาทจึงเรีมขน 

©๘๐๘—®๘๗๗) เบนคนแรก 

ที่ถกเชิญมา คอนน1นท่านเซอร์ก็มีอาวโสมากแอ้า เบนศาสตราจารย์ 

ศํลยศาสตร์ของราชแพทยาลํย และแพทย์ประจำพระองค์ พระราชินี 

วิกตอเรีย ท่านเบ็1นศลยแพทย์ที่ใหญ่ที่สุดของยก เซอร์ เปเจฅ ได้ 

สดคว่า “มตาเหมอนนกอินทร ใจเหมอนสิงห์ และมอเหมอน 

สตร ” ท่านไม่ได้ทำการผ่า™สมองเลย 

811 \จ’1!1๒1)1 1?61‘"เ1ธ011 ( 

710*01 สอ[ร!67 (©๘๕๗-©๙® ๖) ศลยกรรมของระบบ 

ประสาทเริมเมื่อรบออสเลย์ เขาไว้เบึนแพทย์บิ ๑๘๘๖ และท่าน 

ผ้นีไค้สร้างกลยกรรมระบบประสาทขั้นมา สมกับที่ได้นามว่า บิดร 

แห่งประสาทศว้ล์ยศาสตร์ เกิคบิเดียวกับพระราชธิดาคนเล็กที่สด 

ของพระราชินีวิกตอเรีย จึงมีพระบรมราชโองการ ขอให้ชื่อว่า 



เ3) 

วิคเฅอร์ เบนคนทีไม่เทนอ0ท1งกๅยและใ' 

ความคิดเห็นของคน 

ยอมสละทุกอย่างเพื่อ 

เบนคนเกิดมาเพื่อฅ่อล้ 

และคลอดชีวิตก็บ้องสู้บ้บการแพทย์และแพทย์เบ็!นบคคล แต่เบนกน 

นารก มมุทตาจฅ ชวยเหลอเพอนลกนอง ส่วนมากได้รบกวามช่ว0 

เหลือสน*บสนุนและกระตุ้นเดือน ยอมอุทิศบ้วเองเพื่อความรู้ เช่น 

ระหว่างที่เบนแพทย์ประจำบ้าน ยอมเบ็1นกนถกไห้ยาสลบ เพื่อ-1)ะ 

ไค้ทราบว่าฤทธื้ชองยาเหล่าน,นเบื่นอย่างไร ต่อเวทนา และฒัญา 

ก่อนจะเบ้ามาโรงพยาบาลจัฅรํ'สราชินี ๑ บี่ ไค้ร้บการแต่งฅงให้ 

เบนบ้ลยแพทย์แห่งโรงพยาบาลของมหาวิทยาบ้ย ประจำโรงพยาบาล 

แรก ๓๐ บี1 แม้ว่าจะมีผู้อน เช่น ^๒06^311 แห่งเมืองกลาสโกว์ 

และ 00(1๒0 แห่งเมคาเวล ลอนดอน ทำการผ่าต่ด้สมองมาก่อนก็ตาม 

แต่ก็ไม่มีไครทิไค้อุทิศกำลงและความสามารถท8งหมดเพื่อการผ่าบ้ด 

แขนงนเท่า ฮอสเลย์ เมอแรกก็คิคบ้นว่าเน้องอกในสมองมืบ้อย แต่ 

เมื่อมีคนผ่าบ้ดเบ็'นผลดีขั้น' เน้องอกก็มีมากขั้นจนปลายศฅวรรษ 

ที่ ๑๙ มีถึง ๗๐ - ๙๐ รายต่อ!) 

การผ่าตดสม'ยน'นไม่ไค้สะดวกสบายเหมือนเดี๋ยวน้ ไม่มีห้อง 

ผ่าบ้ดโดยเฉพาะ ผ่าก็น่ในห้องแสคงปา1เกถา มีผู้,ช่วยคนเดียวคือ 

แพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์ที่ไม่เกยจับมีดหรือกรรไกร ออสเลย์ 

บ้องผ่าบ้ดแบบน้อย่เกือบ ๒๐ บี่ ความรู้ดีทางกายวิภาควิทยาและ 

สรีรวิทยาของสมอง และความสามารถทางมือ ทำให้ชิอสเลย์ผ่าบ้ค 

ไค้อย่างเยี่ยม การผ่าบ้ดสมองรายแรกเมือเดือนพฤษภาคม ๑๘๘๖ 

คนไข้เบืนชายหน'มชาวสก๊อต ไค้รบบาดเจ็บที่ศีรษะและมีการบ้ด 

บ่อย ๆ แจกสนและเพ่อร์เรียไค้มาคูอยู่บ้วย แจกห้นกล่าวว่า “น่า 



๘' (ส) 

กลวๆ,, เฟอร์เรึยว่า''ทำไมถึงน่ากลํว่ การผ่าฅคน์นทาอยาง,ภเลศ' 

แจกสนคอบว่า “จริง แค่เขาเบคศีรษะชาวสก๊อคแลว 1มไคใสโขก 

เขาไปควย,’ 1นบค่อม,าขึอสเลยไค้ผ่าคคเอาเนืองอก'คสนVIล่งของ 

ผู้บวยทํมีอมพาฅครึ่งล่าง หลํงผ่าฅํค่ผ้บืวยพนคี และเคินไค้เบนปกฅ 

อ่อสเลยทำงานอย่างหนกที่งทโรงพยาบาลจคุรส ราชินีและบ ราช- 

แพทยาลย ที่สถาน่นหลง ท่านไค้ทำการทคลองสควเก๊ยวกบระบบ 

ประสาทอย่ฅลอคเวลา นอกจากนไเยำไค้รไ]การปรึกษา และมี 

ผู้บวยพิเศษอีกมาก เมื่อสงครามโลกกรงที่ ๒ เก๊คขน ได้ว็งเที่,นจน 

ออกไปเบ็นคลยแพทย์ที่ปรึกษาที่เมโซโปเฅเมีย และไค้รบเคราะห 

ถึงชีวิตโคยกวามรึยิน (11631: 8(1-0156) เมื่อมีอายุไค้ ๕๙ บี่ 

ท0(07 83(ฐ61ไ( ( ®๘๗๓ — ©๙๓๓ ) ซารเย'แค เบนคนม 

กวามร้และผื่มือคีทางที่ลยกรรมทวไป ไค้ร้บการแต่งตงให้เบนคลย- 

แพทย์ผู้ช่วยที่โรงพยาบาลจ*,ตุรึสราชินี ท่านมีความสนใจที่ลยกรรม 

ที่ว่ไปมาก จนถึงก*บพยายามให้ผู้ที่จะเบ็่นผู้ชำนาญพิเศษทางคลย- 

กรรมอื่น ได้รํบการศึกษาทางที่,ลยกรรมที่,วไปเสียก่อน เพื่อนแพทย์ 

ผู้หนึ่งได้สรรเสริญ ซาร์เยนต์ว่า อ‘ศจรรย็๋ รวดเร็ว และไม่ไหวหว่น 

การผ่าติดเบนแบบฉบ๎บของความประณต ความสดยอดของเทคนค 

ความละเอียดเบา และเหนือกวามวุ่นวายท8งมวล 

เมื่อเขรมาโรงพยาบาลจตุรสราชินี มีกวามร้ทางการผ่าที่ที่สมอง 

นอย ภายหลงได้ช่วยยอสเลย์อยู่ไม่นาน ก็สามารถทำไค้เบน,อย่างที่ 

โดยแบบของตนเอง ในสงครามโลกครงที่ ๑ ได้เบนแพทย์ที่ปรึกษา 

ที่,ลยกรรมของสมอง และไขสนหลัง ของกองที่’ศองกถษในฝรั๋งเศส 



^๓ 

ทาน[ม่ชอบเขยน และยุ่งกบ!รงพยาบาล และการรกษาส่วนทิวเสีย 

มาก จึง 1มไค้ทากวามกาวหนา ให้แก่ประสาทวิทยาตามที่ควร 

นายแพทยทีได้1ช่วย ให้โรงพยาบาลนึ่ร่งเรืองมีชอเสียงกระจาย 

ไปทิวทิศยงมีอีกมาก ขอจบการบรรยายความตีเด่นของท่านแต่เพียง 

เท่านิ ขอเล่าเรืองโรงพยาบาลต่อไป 

ไรงพยาบาลจฅุร่สราชินีไค้ถกทำนุบำรงให้คขั้นเรือยโคยประ- 

ชาชนทิวไป จนบี่ ๑๙๓๘ ได้เงินจากการเรี่ยไรถึง ๒๔0,00 0 

ปอนด์ เพื่อสร้าง สถาบ่นสำทร้บสอนและศกษาประสาทวิทยา 

รอกถึเฟลเลอร์มูลนิธิไค้บริจาคเงิน ๖๐,0 0 0 ปอนด์ เพีอการคนคร้า 

ตึกใหม่นนมีที่ทำงานพอสำหรืบนิกก่ร้นก'ว้า ® ๐ คน มีเครื่องมือ และ 

เครื่องใช้พอสำหร้บการค้นกวาทางสรีรวิทยา ชีวเคมี การศึกษาทาง 

คลินิก และพยาธิวิทยา ต่อมาก็ไค้สร้างเสริมตึก สำหร่บหน่วยค้นคร้า 

อาหารของมนษย์ อีกหนึ่งหล่งิ 

สงครามโลกครื่งที่' ๒ ไค้ทำ กวาม ระ สำระสายให้แก่ โรงพยา- 

บาลมาก แม้'จะถูกบอมบ์แฅ่เพียงเล็กน็อยก็ฅาม เมื่อสงครามเสร็จแค้ว 

สภากาชาดสวีเดนได้ส่งเครื่องเอ็กซเรย์ใหม่มาช่วย การสอนต่าง ๆ 

ก็เรื่มใหม่แข็งชิน มีการสอนวิชาประสาทวิทยา (บ1'30ก่031 ^60101087) 

ในฤดใบไม้'ร่วงและฤคูหนาวเบ็นประจำทุกบ' เย้นการสอนที่เลื่องลือ 

มาก และมีกนมาเรียนเต็มห้องตลอดย้ 

เมื่อบื่ ๑๙๔๘ โรงพยาบาลจํฅร้สราชินีไค้เข้ามาอยู่ใน'ความ 

ดุแลของกระทรวงสาธารณสุข และเย้นส่วนหนึงของ ธ!■น!ร!! ?08เ 

03(111346 1\ง0(!!0ส1 ?6ส์6134!011 และเบนหน่วยหนึ่งของมหาวิทยาค้ย 

ลอนดอน โรงเรียนแพทย์ที่ IV{ส!(๒ Vส๒ ก็เขามารวมกลุ่มอยู่ค้วย 



ชือเสยงของ'Iรงพยาบาลน ทางคสินคเIล"ใทยาศ'าสฅรก ไรแพท?) 

ได้ถกสร้างโคย แพทยเบึ่นจำนวนมากททา-3าพ 1ทยมใครบสนจางเลย 

มีเป็น-จำนวนมากทืไค้มีชีอเสียงทางการแพ,ทยแขนงอน ๆ รุ)ไกรบ 

ส้ญญาบ้ค์รเบนขนนางถึง @๔ กน 8๒ กนไคเบนสมาชกของราช¬ 

ลมาคม๒ กนเบนนายกราชอายุรแพทยสมาคม และกนหนง 

เบนนายกราชกลยแพทยสมากม 

เมื่อได้เขียนมาถึงฅอนสุดทำยนี จึงมีความรู้สึกว่า เรืองนีอาจจะ 

มีประโยชน์มากสำหร้บประชาชนชาวไทยและแพทย์ทํวไป เพราะ 

แสดงให้เห็นว่า 

๑. สภาพสฅรีที่เจ็บออคแอด ไม่มีทรพย์ ไม่มีอิทธิพลอย่าง 

นางสาวแชนด์เลอร์ แค่ถ้ามีศร้ทธาและกวามตง็ใจอ้นแรงกล้าก็ 

สามารถจะสร่างสรรกอะไรไค้กามกวามติองการ ประชาชนชาวไทย 

ทํงที่มีทร้พย์และไม่มีทร่พย์ ควรจะกิคถึงสาธารณประโยชน์มาก ๆ 

พวกที่มีทร้พย์นั้นแทนที่จะเก็บไว้เงียบ ๆ จนเมื่อฅายแล1วก็เอาไป 

ไม่ได้ หรือให้บุตรหลานผลาญเสียเปล่า โดยการฅามใจก'นอย่าง 

ไม่ถกเรื่องติงที่เห็นในเมืองนอก บางคนกคโกงต่าง บุ บิคามารคา 

ก็ไม่ว่าอะไร ถาเอาส่วนนอยมาบำรุงการกุศล โคยใจสมกร ไม่ติ'อง 

มท่านผู้หญงมาเรียไร จะชวยให้เมืองไทยเบ๊นเมืองสวรรค์ยึงขน 

ผู้หญิงไทยและผู้ชายไทยที่มืศรทธาดานน ก็มีแต่น้อยเหลือเสิน เร้น 

คณหญิงภว้าดี นรเกีรษฐ และคุณประยงค์ คงตรงจิคค์ 

กา1ทาบุญโาจํ)รทาอยาร้)พร*พทธ!,วิาไๆรๅ 1า1า)าก1,ใด้]คูการ1,สยสก^ 

โดยมีได้หวาผลฅอบแทนอะไรเลย แม้แค่บญที่จะได้รบจากการ 



๘๕ 

บรจาก บริจาค'เพือแสคงว็าไม่มีธุปาทาน ไม่มีกวามยึคมํนถือม่นใน 

ทรืพย์นํ้น 

๒. แพทย์ทีมีชีอเสยงโค่งคงทีทำให้วทยาศาสฅร์การแพทย์ 

กาวหนานน ไม่ไค้เบน 06111118 หรือ ’‘หํวคี,, ทุกคน การมีห์วคีนํ้น 

ฅองประกอบควยความเพียรพยายามทำงานควย จคหมายที่ฅน 

ประสงค์จึงจะไปถึงไค้ ต่วอย่างนจะเห็นจาก 810พ๙ ร6(5นะ๗ ที่ทำ 

งานว*'นละ ๑๘-๒0 ช'วโมง ไม่ฅ้องคิดถึงความสุขส่วนค*ว แม้จะ 

ไม่มีเงินก็ยอมซอส*'ฅว์ต่าง ๆ มาทคลอง จนห์องนอนเค็ม,ไปคิวยส*ฅว์ 

เกรึ่องมือทดลอง และอาหาร ทคลองเพื่อจะ ให้ไค้ผลตามที่ตนคิดไว้ 

พวกนืยอมอทิศแม้แต่ร่างกายของฅนเพื่อวิทยาศาสตร์ เช่น อ'อสเลย์ 

ยอมให้เขาให้โฆโรฟอร์มตน เพื่อทราบว่าฤทธโฆโรฟอร์มจะเบน 

อย่างไร ที่จริงโ'ฆโรฟอร์มน5นมือ*'นฅรายมาก จนตอนหล*'งนไม่มีใคร 

ใช้แลว 
■๓. การตรวจผู้บืวยอย่างละเอียดลออ แลวเอาความจริงต่างๆ 

ที่พบมาวิจารณ์ และคิคก็'!แ นนเบน'แสยอนเดิมของแจคสํน โกเวอร 

และแพทย์อื่น ๆ ในโรงพยาบาลจ"ฅุร่สราชินี โกเวอร์เมือเพ่งเล็ง 

ในการตรวจมาก ๆ จะหายเขา ไปใน การตรวจ เหมือนนัก คน ฅรี ที่กี 

ที่สดของโลก เช่น เมยดิน คารายาน ย่อมถูกคนตรีนํ้นดึงดูดเขา'ไป 

ประเพณีการฅรวจอย่างละเอียดทุกระบบ'นํ้ก็ยํวิ3ถ่าเย'ทอคมาถึงบจจุ!ทิน 

รายงานประวัติของผ้บวยน1ที่แเขียนอย่าง'ละเอีย,ดลออมาก เมืออ่าน 

แล''3เช่าใจเรื่องตลอดจนเกือบ!.บื่นตำรา มีแพทย์เบ็๋นอนมากที่ท,งไทย 

และเทศ และที่เวลานกำล*งศึกษาอยุ่มอง!.ต'5อลก็มี'ท,ทิศว่า เวลาน 

วิทยาศาสตร์ก้าวหนำจะ?'วิองมีการฅรวจพิเศษพิ1ส,ถางอ่าง ๆ มาก ๆ 



1^๖ 

เช่นทางเกม และกลืนสมอง เบนฅน ซึงเบนการ [ขจายมากมาย จ^ 

กนไข้ไม่มีเงินเสีย เธอหาทราบไม่ว่า การครวจคนไขอย'กก บัายม 

การฅรวจพิเศษอื่น ๆ เพียงเลกน*อยเท่านน พอทีจะไหการวนจฉย 

โรกไค้ง่าย บังที่แสคงให้ดอาทิคยละ ๒ กรงทีโรงพยาบาลน ยงเบน 

ว่ธีที,ค้ที่สค กว่าเครื่องมีอรากาคงลานปอนค 

๔. การเขียนหนังสือ การบันทึกค่าง ๆ นั้นมีกวามจำเบน 

สำหรบแพทย์ แพทย์ทกกนไค้เขียนเรืองราวลงจคหมายเหฅุ 

ทางแพทย์ และเขียนคำราไว้ จากการพิจารณาและสืบสวนของ 

ฅนเอง แม้จะใหญ่โคเบนศาสคราจารย์ก็บังไม่วายบัองเขียนเอง 

โ)X. (ว, 00ฌไ6แ บัลยแพทย์แห้งเซนฅ์ บาร์โธโลมิวบัจจบันเขียน 

รายงานผ่าทคเอง และวาครูปไว้อย่างช่คเจน นี่เบนเรื่องที่พวกเรา 

ควรเอาอย่าง 

^ฝ็ฝ็ฝื ๒0 ฟิสาฟิเI ๒!?0ธ 



เจ2าพาชา!สสึ้ 

ระหว่างทีอยู่เมืองมองเตรอล ประเทกึกๅนาคา ไดพบหน*ง์สือ 

รายสไ]คาห ๒ เรอง เกียวก*บเจาพาชายชารลส์ คือหน*,งสึอ0๒4613X116 

ฉน่บเดือนพฤศจิกายน @๙๖๓ และหน*งสือ "ท10 1^01111631 ร181, 

พ66๒11(1 1^38321116 หน*งสือทงสองฉบ*,บมืเรื่องน่าสนใจเกี่ยวกีบเจิไ- 

พาชารลส์มาก ผมจึงเก็บความมาเพื่อให้ท่านท1ง็หลายอ่านคู จะไค้ 

ทราบว่าเจ้าพาพระองค์นึ่ไค้ถกเลํ้ยงมาอย่างไร 

เรื่องนึ่ตงใจจะเขียนเมื่ออย่มองเฅรอ*ล แต่ไม่มีเวลาว่าง เมือ 

มาอยู่โทรอนโตก็ย็งไม'มีเวลาใหญ่ เพราะพวกหมอไทย และชาว 

กานาเคียนเมืองน8น เอาใจใส่คูแลเลยงคูเบนพิเศษ จนเวลาหนึ่ง 

สัปดาห์ที่อย่เมืองน4นล่วงไปโตยไม่ไค้เขียนอะไรเบนช'นเบ็!,นย์น่เลย 

เมื่อมาถึงชิกาโก เมืองอ'ไเมีชื่อเสียงหล'เยคานของอเมริกา กว่าจะตง 

ต*,วฅิคอยู่โดยปกติสุข โดยไม่มืใครรบกวนเรื่องการเชิญ ไม่ใช่การ 

เชิญอย่างหรหรามโหฬาร กกินเวลาร่วมอา'ทิตย 

เจาพาชาย ชารลฝ็ ประฟิต เมอวนท ด๔ พเ]ศจก เยน @๙๔๘ 

เวลา ๒®.๑๔ น. ที่พระราชว่งบัคกิงแอม สูติแพทย์ที่ไค้ทำพระ 

ประสติการคือ นายแพทย์หลวง เซอรื่ ว่ลเลียม กิลเลียฅ และแพทย์ 

อก ๓ คน รวมกบนาง^ตงตรรภ เชิเลนใรเว เวาพาชารลฟิเบนเจาพา 

องค์แรกที่ประสูติใน,พร'ะราชวังบํศกิงแชิม เมอ ๑๒ บีที่ล่วงแลวมา 

พระราชชนนี เวลานนมืพระซนมายุใคื ๒๒ พรรษา และนี่ก ๔ นี่ 

ต่อมาก็ใด้ราชาภิเษกเบน,พระบรมรา,ชินี'นาถ เอลีซาเบธที่ ๒ ภายใน 



โบสถ์เวสฅมํนสเตอร์ ร์งข่ดไว้เบนพิเศษ เข่าพาหญิงแอนนีประสูติ 

เมื่อลันที่ ต๕ สิงหาคม ๑๙๕0 ที่บ้านแคลเรนซ์ 

เมื่อเข่าพาทงสองพระองค์ประทบอย่ทพระราชวงสินเซอร 

บี'สุดท้ายของพระชนมายของพระเข่ายอรชที่ ๖ ที่งสองพระองคมกจะ 

เล่นก*นเสียงดิง จนขำหลวงตองลงมาเตือนว่า เสียงนนทำให้พระเจไ- 

อย่หำไม่ค่อยทรงสบาย 

เมื่อลันที่ ๕ กุมภาพ*นธ์ ©๙๔๒ คืนก่อนลันที่พระเข่ายอร์ช 

จะสวรรคต มีสีงแปลกประหลาดเกิดขน แม้ว่าในหลวงจะทรงโปรด 

พระราชน*คดาที่งสอง และพอพระท*,ยมาเยี่ยมเสมอมิได้ขาด แต่ต่อมา 

พระองค์มิได้เข่าไปเยี่ยมเบ้นประจำ ทรงพระราชดำเนินเขำที่ประท*บ 

เลย แต่ลันนนหลังจากที่พระองค์เสด็จกลับจากล่าลัฅว์ในบ้าตอนเย็น 

แล้,ว ก็เสด็จตรงเข่าไปเยี่ยมเจาพาท1งสอง ซึ่งกำลังเสวยพระกระยา- 

หารเย็น และกำลังคุยก*นอย่างสนุกสนานถึงเรื่องที่พระชนกและชนนี 

เดินทางไปประพาสรอบโลกเมือ ๒ ว*น,ก่อน ไนหลวงทรงจมพิฅ 

พระราชน*คดาที่งสองแล้ว ก็ทรงลาเบ้นคร1งสุคท้าย 

วนรุ่งขึน เจาพาทงสองได้เสวยพระกระยาหารเข่าตามปกติ 

แล้วออกไปข่างนอกก*บีพระพี่ เลยง ในหลวงได้เสด็จสวรรคตไป 

มหาคเล็กข่างพระที่เบ้นกนพบเบ้นคนแรก พระราชินี และเข่าพา 

หญิงมากาเรตทรงทราบต่อมา เข่าพาเล็ก ๆ ท5งสองพระองค์ทรงทราบ 

ข่าวคอนกลางลัน เมื่อพระพไเบ้หลวงเสด็จมาบอก 

สมเด็จพระบรมราชินีนาถเอลิซาเบธและพระสวาม้ ได้ทรง 

ส่งสอนพระราชโอรสและพระราชธิดาอย่างสาม*ญิชน กรงหนงเข่าพา 



ทงสองมกระต่าย นกแกว และหนตะเภา ซึ่งเบื่นการผ็าผี่นพระราช¬ 

การ สส้ง์ของพระราชชนนี พระราชชนนีและพระราชบิตาไค้มีพระ- 

ราชคำรสส่งให้เวิาพ็าทงสองเลยงและทำความสะอๅตกรงถ้วยพระองค์ 

เอง เจาพ๎าทงสองได้ถกอบรมมาอย่างที่ไม่มีพระราช!อรสและพระ- 

ราชธิดาของพระมหากษตริย์บริเตนองค์ใดไต้รํบมๅก่อน พระราช- 

ชนนีและพระราชบิดาทรงพยายามทีจุะให้เถ้าพา'ถ้งสองเบนธร•รมฤา 

เหมือนอย่างเด็กทงทลาย และเจ้าพ้าที่ง็สองก็ได้แสดงให้เห็นว่า 

สามารถจะทำพระองค์ให้เขากไแด็กธรรมคาได้ 

ใน ๕-๖ บที่แล่'"วมา มีพลเมืองเบื่นอินมากได้อยู่ในกลุ่มเดียว 

กบเจ้าพาทงสอง แต่มีก่ไม่ทราบ การประพาสต8นนํ้นเบ็นส่วนหนึ่ง 

ในการอบรมเถ้าพาท1งสอง การออกไปเที่ยวอย่างมิให้ทราบในที่ที่ 

เด็กชอบไปน8นเบ็นส่วนหนึ่งของการอบรม แต่เจ้าชายชารลส์และ 

เจ้าหญิงแอนนีจะไม่ไปด,วยกไแลย เถ้าพาชารลส่ทรงเบนเด็กเงียบและ 

ไม่ค่อยแสคงองค์ออกไปเทียวได้ง่ายโดยไม่มีใครรู้จก ส่วนเจ้าหญิง 

แอนนีนีนมีพระวรกายใหญ่โคเหมือนผู้ชายจึงเบ่นทีรู้จกได้ง่าย และ 

ถ้าเจไพาชารลส์เสด็จไปควยก็จะทำให้ประชาชนรู้จกไค้ทนที ถ้าเสด็จ 

ไปแค่พระองค์เดียวเม่นการง่ายทีจะหลหคนไค้สบาย 

เถ้าพาซารลส์ม”กจะเสด็จไปเทียวก,บ่ถ้าหลวงแค่ลำพัง และชอบ 

ขั้นรถประจำทางอย่างพระราช,ชนนี!เมื่อ!ยไหารงพระเย,าว์ โดยไม่มีใคร 

สงสไแลย เมื่อเถ้าพาชารลส์มีพระชนมายุไค้ ®๐ พรรษาได้เสด็จไป 

เที่ยวสวนสนุก ทรงแต่งถ้วอย่างเด็กชาวถ้าน ไม่ใส่ถ้าพันคอ ทรง 

สนไ]เพลาสนฉลองพระบาทแตะ ทรงขับรถและเล่นโยนบ่วงค่าง ๆ 

อย่างเด็กธรรมดา โดยไม่มีใครทราบเลย 



5๐ 

ไค้กล่าวแล้วแต่ล้น คยุ๊กแห่งเอดินเบรอล้องการให้พระ โอ'รส 

ไค้ร*บการศึกษาอย่างกวดล้นดามแบบผู้คีล้งกฤษทงหลาย การศึกษา 

แบบนืก็คือ ให้บฅรชายซื่งมีอาย ๘-๙ ขวบ ออกไปเรียนโรงเรียน 

ประจำ แทนที่จะไค้ริบกวามสะดวกสบายจากแม่ ตองไค้รบกวาม 

ลำบากจากโรงเรียน ล้องฅรงต่อเวลา ไค้รบการรงแก นอน[น 

ห1องนอนไม่มีเครี่องอบอ่น อาบนาผกหัว ริบประทานอาหารทีไม่ 

น่าริบประทาน และถกผึกอย่างทหาร ที่ล้องทำดงน่เพราะพระราชินี 

และพระสวามีไค้เห็นล้วอย่างจากพระบิ1ตุลาแล้วเบื่นอย่างดี คยุ๊กแห่ง 

วินเซอรี่ไค้ริบการศึกษาโดยครูพิเศษในล้งจนอ'1ยฺไค้ ๑๓ บี่ จึงได้ 

ถกส่งเล้าโรงเรียนสาม*ญ ซึ่งประกอบควยเด็กซึ่งผู้ปกกรองมีฐานะ 

ต่าง ๆ ล้น และก็เล้าไปศึกษาต่อในโรงเรียนนายเรือ ซงมีแค่เด็ก 

แก่น ๆ ที่งน่น เรื่องเหล่าน้ คยุ๊คแห่งวินเซอรี่ไค้เขียนไว้ควยความ 

ขมขื่นเบื่นล้นมาก 

เมื่อเล้าพาชารลสมีพระชนมายไค้๗พรรษา ไค้เล้าไปลองเรียน 

อย่ในโรงเรียนแห่งหนึ่งในลอนดอน ชื่อ อิลส เธาล์ น่กเรียนส่วนมาก 

เบึนเด็กฐานะปานกลาง เล้พาชารลส์เสด็จไปโรงเรียนก*บพระพี่เลั้ยง 

น่กสืบ และกนรถ และพยายามหลีกกน เมื่อชันษาไค้ ๘ ขวบ ไค้เล้า 

ไปอยู่โรงเรียนประจำที่เบอรี่กเชอรี่ ชื่อโรงเรียนชีม (0๒ส๗ พระ- 

องค์เบนเล้าพาชายองค์แรกแห่งราชวงศ์ทื่ไปอยู่โรงเรียนประจำ ใน 

ล้นแรกพระราชินีและพระสวามี เสด็จไปส่งถึงโรงเรียน พระราช- 

ชนนีทรงจมพิฅพระราชโอรส พระบิดาทรงจับพระหัดถ์ แลวเล้าพ้า 

ก็เสด็จตามอาจารย์ใหญ่ไป ท่ามกลางสายฅาเบ็๋นจำนวนมากจาก 

หนำต่าง 



พอเข้าโรงเรียนเจ้าพ้ๆชายก็มีโอกาสได้ปะทะก'บเด็กโฅกนหนึ่ง 

ซึ๋งพยายามจะกคพระเศียรเจ้าพ้าลงบนก๊อกนา เจ้าพาชายทรงเหวี่ยง 

เด็กน1นกระเด็นไปลงอ่างนา เสอกางเกงเบี1ยกปอนไปหมด เจ้าพา 

ทรงเล่นกีฬาทุกอย่างได้คีพอใช้ ทรงเรียนคณิตศาสฅร์และภาษา 

อิงกฤษไม่ไค้ค้น*ก แต่เก่งมากทางประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ 

พระองค์ไค้เรีมทำการสะสมเรื่องเรือ เรือแบบใหม่ สงครามทางทะเล 

และทุกส็งทุกอย่างเกี่ยวก*บทะเล และก็พยายามสะสมอยู่เรื่อย พระ- 

องค์ชอบอ่านหน*งสือเกี่ยวก*บการเดินเรือ และบรรณกรรมเกี่ยวกบ 

วิทยาศาสตร์ 

เจ้าพ้าชายเข้าโรงเรียนชีมไม่นานน*ก ก็ได้ร*บการทคลองอย่าง 

หน’ก พระราชชนนีตกลงพระทโ)จะสถาปนาเจาพ้าชายให้เบ็่น เจาชาย 

แห่งเวลล เมื่อเสร็จการกีฬา แท่งอาณาจ้ก๊รทีคารด็ฟ ในเดือน 

ก่นยายน @๙๕๘ เจ้าพ้าทรงทราบเรื่องน้ก่อนประมาณ ® สปคาห้ 

แต่พระบิดาไค้กำช*บให้พระองค์เกมความไว้จนกว่าจะได้ประกาศเบ่น 

ทางการ ที่เมืองหลวงแห่งเวลล การขอรํองนึ่สำหรบเด็ก ๆ ที่ 

มีอายเพียง ๙ ขวบกว่านน ดจะเบนการยากมาก แฅเจ้าพาชาย 

ก็ผ่านการทดสอบไปได้เบนอย่างดี เดยการ เมเผยพระโอษฐ่เลย 

จนไค้เห็นพระราชชนนีในโทรทศน์ที่โวงเรียน ที่ทรงประกาศว่า 

“จะสถาปนาพระราชโอรสให้เบนเจ้เชายแห่งเวลล,’ การทั้งเช่นน 

จะตัองมิพิธีใหญ่โต แต่คงจะอึกหลายบื่กว่าพิธีนึ่นจ-มีขั้นไค้ เมื่อได้ 

ตำแหน่งตังนึ่ เจ้าท้าชารลส์ก็จะได้รีบราชอิสริยาภรณ์อ้นมีเกียรติยึง 

^11;8!14 0; 4!10 034461- แต่พระองค์ยงจะไม่ได้รีบพระราชทานจนกว่า 

พระราชินีจะตัดสินพระท'ยเมื่อไร ในบรรดาตำแหน่งต่างๆที่เจ้าพีา 



ชารลส์ไค้ร'บ ตำแหน่ง เอิร์ล แห่ง เชสเตอร ซงเบนตำแหน่งรวมกบ 

ตำแหน่งเจา-ชายแห่งเวลส์ จะทำให้เจ้าพาชายมีที่นงหนงทในสภาสูง 

แต่จะท้องรอจนกว่าจะมีพระชนมายได้ ๒© พรรษา ในบรรดาราช 

พสตต่างๆที่ทรงมี ไม่มีที่ใคที่ที่มีรายได้เบึนเงินสด นอกชุากราชพสตุ 

ที่กอร์น'วอล ที่เบนที่มีอฅสาหกรรม เกษตรกรรม บ่อแร่ บ่อถ่านหิน 

ที่อยู่อาศํยมีเน้อที่ถึง ©๔,©00 เอเคอร์ นอกจากนนยงมืราชพ'สคุ 

อื่นๆอีกเบ่นอนมาก ซึ่งจะได้ค่าเช่าอย่างน*อ่ยบี่ละ©0 ๐,๐0 ๐ปอนด 

โคยไม่ท้องเสียภาษี ในจำนวน'นเงิน ๙๐.๐๐๐ ปอนด์ ชุะเขำ,ใน 

พระกล*งิขำงที่'''5’', ที่เหลือนะนจะเบ่นของเจ้าพาชาย จนกว่าจะมีพระ- 

ชนมพรรษา ๒© บี่ ตำแหน่งเจ้าชายแห่งเวลส์น้นมีเรื่องเที่ยว'จ้อง 

ทางประวัติศาสตร์มาก แต่ม่กชุะเบ่นไปในทางทีไม่ราบรนน*ก เรีม 

มีตำแหน่งน้ตง็แต่บ่ ©๒๘๔ เจ่าชายคนแรก ซึง?นครองราชสมบัติ 

มีพระนามว่า เอดเวิร์ค ๒ถกปลงพระชนม์ กนที่ ๒สนพระชนม์ก่อน 

ไค้ร'บตำแหน่ง คนที่ ๓ ถูกแย่งราชสมบัติและถูกปลงพระชนม์ ใน 

ศตวรรษที่ ©๕ เจ่าชายองค์ที่ ๕ ถูกปลงพระชนม์ ที่ ๖ สั้นพระชนม์ 

ที่เทาเวอร'■๒^ ที่ ๙ คือ พระเจ่าเอนรี ที่ ๘ ซื่งมีพระราชประวัติพิลึก 

พิลํนมาก ชุนเบ่นที่เลื่องลือยึงกว่าพระพุทธเจ้าเสือ ที่©© คือพระ- 

เจา'ชารลส์ที่© ซึ่งถูกต*คพระเศียร คนก่อนสุคท้าย คือพระเจ่าเธคเวิร์ด 

ที่ ๗ ซึ่งกรองตำแหน่งอยู่ถึง ๖๐ บ่ และเย้นเจ้าชายที่เลยงไม่โค 

ราชโอรสชองพระนางเจ้าวิกตอเรีย คนสุคท้ายคือดยุ๊คแห่งวินเซอร์ 

บ่ชุจท้น ซึ่งสละราชสมบัติจากการเย้นพระเจาเอดเวิรค์ที่ ๘ และ 

ตำรงพระชนม์ชีพอย่างเหน้อยอ่อน 

( 61 ) 01166X1*8 0น11 1แ3( -. เงนทืไซโดยพร&ราข้นืเพอ)1จ)11-5ส่-)นพร!;องค์ 
(๒) วิโ 0 จจก61* 01 1,011^011 อนมชอเสยงทางรณกรรม 



๓ 

เจาพาชายทรงสามารถทำพร:;องกให้!,ขํๅลับเด็กทีโรงเรียนข็ลั 

ได้ จึงมีผ้ดิคว่าต่อ'ไป เจาพ้าชายจะเสด็จไปเรียนที่ไหน ไปอีต่น 

ทมเครองแบบแปลก ๆ และมีสำเนียงสง ๆ ตามพระราชประสงค์ของ 

สมเด็จพระราชินี พระราชชนนี แต่ไม่มีใครทายถกว่าเจ่าพาชารลส์ 

จะเสด็จไปใหน และใกร ๆ ก็พากนประหลาดใจที่เจ่าพาถกส่งไป 

โรงเรียนกอร์ดอนเทาน์ อยู่ทางเหนือชองสก๊อตแลนด์ ซึ่งมีอาจารย์ 

ใหญ่เบนชาวเยอรมีน ชือ ดอกเตอร์ ลัวฅอาห์น โรงเรียนนืมีระเบียบ 

เคร่งกรดมาก แบบชาวสปาร์ทาน มีหส่'ก๊ที่สำลัญอย่ว่า จะต3องทำให้ 

ดกว่าทตนคิดว่าชะทำไค้ จะต*องห้าสิงทตนคิดว่าห้าไม่ไค้ น*กเรียน 

ในโรงเรียนมีอยู่ ๔00 คน เบนซาวต่างชาติก็มาก และทุกคนต่อง 

พยายามทำฅามหลักจ่างบน เด็กใดที่กลัวความสง เขาจะลัองไค้ริบ 

การสอนให้ไต่เขา ถาเขาชอบโครกเกฅ เขาจะต’องเรียนฟุตบอล 

ลัาเขาชอบวรรณคดี เขาจะลัองเรียนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนมีกีฬา 

น์อย แต่มีการ.ผึกอย่างคึ๋น เช่นการลับเพลิง การช่วยเหลือทางภูเขา 

การช่วยบองลันชายผึง การผืกบิน การผี'กทหาร เจ่าพา1ชารลส์เลือก 

เอาการบีองลันชายผึง ค่าเล่าเรียน ๕©๙ ปอนด์ต่อบี ผิคลับที่ 

อีลันเล็กน่อย เจ่าพาชายมาเขาโรงเรียนกอร์คอนเทาน์ เมือลันที่ 

©พฤษภาคม อ ๙๖๒ โดยเครื่องบินของสมเด็จพระราชินี ขบไดย 

ดยุคแห่งเอดินเบรอเอง นั้นเบีนครงแรก และอาจจะกล่าว 1ค้ว่าเบน 

กรีงสดลัายที่จะโดยสารเครืองน้นส่รนพระ'อรก หลงจากนนกตอง 

เสด็จกลับโดยเรือบินโดยสารธรรมดา'ลับ'นกสืบ'ป'ระ'จิ'1’พระ'องค 

พระองค์จะลัอิงบรรพมโนหอนอนร่ว.มลับิเ.พี'อนอายุ ชิ๓ บี 

๑๓คน เมื่อฅื่นบรรทมแลํวริเะฅํองทรงทำเคียงเอง นอกจากนั้นลัง 



สิ่๔ 

ค*องความสะอาคหอนอน ห,องทำงานของรนพี่ และช้ดฉลองพระบาท 

ฃองพระองค์เอง ฉลองพระองค์ที่พระองค์ทรงสวมนํ้นเบนของรากา 

ถูก ของดีราคาแพง เช่นพวกไหมทรงไม่ไค้ ว้นหนึง ๆ ของเจ่าพี่า 

ชาย เบ็1นว*นที่แสนสาห์ส บตรชายของคยุ๊ก เบอฟอร็ค ลอร์ดรูดอร็ฟ 

ร'สเซล ซึ่งหนีโรงเรียนถึงสองกร5ง เมื่อได้ทราบว่าเช้าพาชารลส์เสด็จ 

ไปเรียนที่นั่น อทานว่า “สงสารทลกระหม่อมเหลือเกิน โรงเรียนน,น 

มีนแสนสาห*ส แสนทารุณ’’ 

กิจวัตรประจำวันเรีมแค่เวลา ๗ น. เจ*าพ้าจะช้องออกวิงเร็ว ๆ 

ชำ ๆ ค่อน1นมาจะช้องสรงนาวัวยผกบวร’อนและเย็น แค่งพระองค์ 

และรีบเสด็จออกไปโดยเร็ว และทรงทำกิจกรรมค่าง ๆ ที่มีกำหนดไว้ 

เมื่อถึงกราวต่องเสริพ่อาหาร จะต’องรีบ มีฉะน8นจะถกเพื่อนวัวยวัน 

แย่งหมค เวลารีบประทานอาหารเช้า จะช้องรีบกลืน รีบดื่ม เพี่อให้ 

ทนก่อนเวลากระดิงเขาหองเรยน คือ ๙.๑0 น. จะมีการเรยนจนถึง 

8๓.เออ น. หลงอาหารกลางวน น่กเรยนจะช้องนอนหงายพี่งดนตรี 

หรือพี่งกรูอ่านดิง ๆ พลศึกษานนมีเพียง ๑๕ นาทีดอนเช้า ดลอด 

เวลามีแค่กระดึง อาบนา แค่งตว อาหาร เช้าห*องเรียน สวดมนต์ 

เล่นกีฬา และเวลานอน การทำโทษน'นไม่มีการเฆยน มีแฅ่ให้วิง 

หรือเดิน 

การเล่นกีฬาเบ็1นหม่น8นมีน*อย มีอาทิตย์ละ ๒ กร1ง แฅ่มีกีฬา 

เฉพาะวัวแทน เช้]พาทรงโปรดโก่นคน'ไม้ ทำงานในช้องเรียน เสด็จ 

ออกไปเที่ยวดามบ่า และแล่นเรือใบ ในคอนบ่ายมีการอาบนาเย็น 

เวลา ๑๖ น. เสร็จและมีการเรียนแบบคิวเตอร์ ต่อจากน8นมีนาชา 



ลึ่(แ 

ทำการบ้านหรือเตรียมตำหลำอาหารเย็น ๒ ช'วโมง เขานอน ๒® น. 

สวดมนฅ์ ๑0 นาที ค*,บไฟเวลา ๒๑.๒๐ น. 

ภาษิตประจำโรงเรียนคือ ?๒3 ธ5เ ธ!! V0!^3 ในตำท่านม 

มากกว่า โรงเรียนนเบื่นโรงเรียนที่ยากต่อการปรบตำให้เข้าก'นได้ 

สำหรีบเจ้าพ้าย็งเบ้นการยาก เจ้าชายอเลกซานเคอรี แห่งยูโกสลา- 

เวีย เบ็!นผ้ที่นำเจ้าพาชารลส์ไปดูสถานที่ต่างๆในโรงเรียน ที่งสอง 

จึงเบ็่นเพื่อนก่นดี เจ้าชายอเลกซานเคอรีทรงเบี่นคนกว่างขวางมก 

จะถกเพื่อน ๆ ลิอให้สมญาว่า “ฟ่องนา” ก่ายกระสือดูด ช่างดึงดูด 

จริงนะ การที่เจ้าพ้าชายเสด็จไปเขาโรงเหลาแลวดมเชอรี บรีนํดี 

อาจจะเบนผลของการรำแกแบบน 

เพื่อนนกเรียนม'กิจะเรียกเจาพาว่า ชารลสํ เนย ๆ สํวนครูมก 

จะเรียกว่า เจ้าพ้าชารลส์ เจ้าพาเองก็สำเกฅเห็นว่า พวกครูยงค่อย 

ยงชำ พยายามจะเกลาสำนวนต่าง ๆ ที่ใข้กับเจ้าพาให้รื่นหูเขา ใช้ 

กำว่า ก่าย . - ก่าย . . ให้น้อยลง 

นกสืบประจำตำเจ้าพาซารลส์ ชื่อ นายเ,ขียว (0!66ท ) เบนคน 

สง ๖.๔ มีที่พํกิใกล้ ๆ กบโรงเรียน ร*บประทานร่วมกับกรู เมื่อ 

เจ้าชายเสด็จไปไหน นายกรีนจะตามไปกัวย เช่น ไปเล่นเรือ 

อาบนา และขี่จ้กรยาน กันเกิดเหตุเซา ใด โปกบเจ'เทา และน้กเรยน 

โดยเรือของโรงเรียน เมื่อขั้นผึงแล้ว เจำพ้าหลบนายเขียวได้ จึง 

๚ำไปในบาร์ ส่งบร่นดีมา ในนาทีเดียวทนนายเขียวก็ตามมาทัน 

และพาเจาพาออกมาจาอาาารดวยกน เรองกนาจะเงยบ โมมใคร 

‘ทัเำเใ1] II ?ใ I [กิ! 0III ใบ้เไปีาใฟิ ^ ? 100 ใบ้ ใบ้) 1ปื1/!ใข้)บ้6ย้บ้ป็ทั!ใบ้ I*3VIใบ้) เบ้ 0 * ‘ใ ขิโไ 

เจ้าพ้าชารลส่ ได้โทรศพทีไปแจ้งเรื่องวาวให้หน,ขีสือพิมพื่ทราบ 



สิ่๖ 

เมื่อถูกน์ก่หน้งสี0พิมพ์ถาม นายเขียวปฏิเสธ แต่ภายหลง 

การสืบสวน ๒ วน ก็มีข่าวจากพระราชร้งบํกกิงแฮมว่าเร้าพาชารลส์ 

ทรงส่งเชอรี่ บร่นดี-จริง เร้าพาชารลสจะถกโรงเรียนทำโทษอย่างไร 

โม่มีใครทราบ นายเขียวย*งกงอย่กํบเร้าพา แต่ในที่สุดก็เปลี่ยน 

เบนน้กลืบคนอื่นมาแทน 

พวกนกเรียนมกจะมีความสนใจในต่วน'กสืบมาก จึงพุดก,บ 

เร้าพ้ามากขั้น เร้าพาแม้ว่าจะพยายามเข้าก้บพวกน้กเรียนอื่นยื่งขั้น 

ก็ไม่มีเพื่อนสนิทนอกจากเร้าชายอเลกซานเดอรี และเร้าชายอ้นโน- 

เวอรี 

การอบรมเร้าพาเพื่อหน้าที่และความผดชอบในอนาคตน,น 

เบ็นเรื่องซึ่งอยู่นอกเหนือโรงเรียนธรรมดาจะทำได้ เพราะฉะน้น์ 

เร้าพ้าชายจึงถูกอบรมมาตงแต่เล็ก พระองค์ต่องทรงม้าเมื่อพระ 

ชนมายย่งไม่ถึง ๔ พรรษา ทรงเรียนโปโลเมื่อ ©๓ พรรษา และ 

ต่องไปยิงและล่าส'คว์ การยิงกวางเมื่อชนมายได้ ๑๓ น5น เบ็]น 

เรื่องที่สมาคมต่อตานกีฬาทารุณพาก้นตำหนิ เลขานการสมาคมได้ 

กล่าวว่า ” ท่านคยุ๊ค แห่งเอดินเบรอ มีความสุชมาก การที่เร้าพื่า 

ชใยตามรอยบาทนนไม่กุก การยิงกวางไม่ใช่กีฬาที่น่าชื่นชมสำหร'บ 

ผ้ใหญ่ ยงสำหรไแก็กแล่วไม่ควรทำอย่างยี่ง,’ เร้าพ้าชายได้รบการ 

สอนชกมวยจากพระบิดา ทรงว่ายน้าเก่ง และแล่นเรือใบเก่ง ใน 

ฤคหนาวที่แก้ว ได้เสด็จโปสวิตเซอรีแลนดโดยสำพง เพื่อพบปะ! 

ก้บเร้าหญิงโซพื่ แห่งยินโนเวอร และพระญาติ ที่น'นพระองค์ 

ได้ทรงเรียนการเล่นสะกีเบืนคร1ง์แรก หัดได้ ๓ ร้น ก็สามารถ:วีง 



ไต ๕ ไมล หมูบานนนจึงเฅมไปควยนักหนังสือพิมพี แม้ว'พะลไ! 

ลุกคลุกคลานบาง พระองค์ก็ทนเล่นชุนเล่นได้ดี 

ไม่มีเด็กคนใดทีจะคิดถึงการหยดพ*กผ่อนมากกว่าเล้าพี,ๅชๅรลส์ 

และเจาหญิงแอนนี เพราะการหยุดน8นมีความสนุกเบนพิเศษ ซื่ง 

กนยืน ๆ ไม่ซาบซง ได้พ*กผ่อนตามสบาย ไม่ล้องมีความจำนัด 

อย่างอยู่ในลอนดอน และพิเศษไปกว่านํ้น มีโอกาสที่ชุะได้อยู่ใกล้ 

ชิดกบพระราชชนนี และพระบิคา เมื่อมาถึงพระราชล้งแบล- 

โมแรล อยู่ในตำบลซื่งมีพลเมืองเพียง ๑,๐๕๖ คน จะทรงสำราญ 

จากการรบกวน พระราชพัแบลโมแรลนนอยู่ในบาทึบ บนเขาช"น 

ล้อบรอบไปควยแม่นาคดเคยว ไกลจากสายฅาคน สายคากล้องท'ง 

กล้องถ่ายรูปและกล้องส'ธงทางไกล เครื่องแต่งพระองค์น8นใช้ของ 

เก่า ๆ การเที่ยวบิ1คนิกเล่นสนุกคือความสุขประจำว้น เล้าพาชารลสํ 

และแอนนีชอบเล่นซ่อนหา บิ1งปอง ดูแลสุนัข เล้าพาชารลส์นักจะ 

โปรดเก็บดอกไม้มาถวายพระราชชนนี ทรงเก็บผลไม้มาทำแยม เล้า 

ชายพี่ลลิปโปรดทำก็บิข่าว เมื่อเร็วๆนั้ ได้ทรงซอเครื่องย่างเอาไว้ 

ใช้ พระองค์นักจะปรึกษานับเล้าพาชาวลสก่ยินออกเดินทางไปบ!คนิก 

ล้คแจงเอาอาหารและเครื่องย่างขนเข้ารถ และก็ออกเดินทาง 

พระราชินีนักจะทรงเบนกนขบเอ'3 

นาชานไแบนชองล้ดง่าย พวกมหาคเล็กที่ชงนาชาน1นมีนัญชี 

หางว่าวไว้ว่า ควรจะทำหรือไม่ทำอะไร เช่น'จะล้องส่งนาล้มกน 

ขั้นไปโดยไม่ตองบอก ถาดยุ๊คแห่งโล้สเตอร์มา จะล้องเสริฟเนย 

แข็งพิเศษ อย่าเสรืฟนำชาทีระเบียง นอกจากอากาศจะดี 



6*4 

อาหารมอเย็นคืออาหารที่มีระเบียบ ประกอบคำยของประจำ 

ตำบล มีไก่นา ไก่บาน แชลมอน เนือกวางและเหลาองุ่นใหม่ ๆ 

มีเครื่องโต๊ะเงิน กัาพระพ*น!!หลวงเสดรีมา จะตองมีมารองเท่าควย 

เมื่อเสด็จดินเนอร์ ทหารบื่สก๊อฅจะมาเดินเบาบี1รอบ ๆ หองเสวย 

อินใหญ่โฅ ในฤคร้ยินลำอากาศค เจาชายพิลลิปจะเสดรีเข่ากรว 

อิดกระทะ ไข่ แสม และขนมบง เอาใส่รถแลนค'รเวอร พร็อม 

ค้ว์ยเคียงสนามและถงนอน ทวิงออกเดินทางพรอมควยพระราช- 

โยรสและธิคา ไปฅ8งแกม!]บรรทมอยู่ในที่ลึกล*บแห่งหนึง เบ็่น 

กังนีเรื่อยไปต8งแด่เอิาพาชารลส์ทรงจำความได้ 

เจาพาหญิงแอนนีดจะมีกักษณะเบึนชายมาก สูงกว่าเจาพา 

ชารลส์และคเด่นกว่าพระเชษฐา มีกักษณะของพระราชวงศมาก 

ทรงชี่มำไค้คีกว่า ควลดาบเก่ง เล่นโปโลเทนนิสเก่ง และเล่น 

สเกฅเก่ง พระองค์ได้เดินทางไปกับนำสืบกนเคียวไปฝรํงเศสและ 

เยอรมนีเพื่อไปเยี่ยมพระญาติ ไปทอดพระเนฅรละกรและพื่งการ 

อภิปรายในรำ!สภา ออกไปแคม!]ก*บพวกเนฅรนารี พระองค์ไค้เข่า 

โรงเรียนประจำเมื่อว*นที่ ๒๐ กันยายน ๑๙๖๓ โรงเรียนที่เจาพื่า 

หญิงเข่าไปประจำอยู่ที่ ชื่อเบเนเคน อยู่ในเคนฅ์ คงิมา ๔0 บี่แล้ว 

โดยสภาพสดรี ณ กน เพื่อนของเจาพ้าหญิงคือ พวกบุฅรีของกน 

ช8นกลาง โรงเรียนนีอยู่ท่ามกลางบากว่าง ๒๐๐ เอเคอร์ ตำ 

โรงเรียนเบนดึกเก่าของลอร์ค โรเทอรเมียริ เจาพ้าหญิงแอนนีเข่า 

อย่ช8น ๕ บรรทมกับเพ้อน ๖ คน การแต่งกายน1นใข้แบบง่าย "I 

ไม่มีการผ*ค์หนา เขียน'กว ทาปาก พระองคทวงศึกษาภาษากังกฤษ 

ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ฝรั๋งเศส ลาดิน คณิตศาสตร์ ชีว- 
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วิทยา พิซิกซ เคมี ศิลปศาสตร์ ยีมนๅสคิก งานผื่มีอ เตนรา 

คอนเชาระฆงเรีมฅีเมือเวลา ๗ น. อาหารเย็น ๗.๒0 ล.ท. พระ 

องกฅองทำอย่างเจาพาชารลส์ กึอมีเวรลัดโต๊ะและเสรีฟอาหาร พวก 

กรูเรียกพระองค์ว่า เจ่าพ้าแอนนี พวกน*กเรียน แอนนี โรงเรียน 

นดีอย่างไร โปรดพ้งกำของเลขานการ “เราอยากให้พระราชินี 

เสดจมาและทอดพระเนตรการสอนชองเราไค้ทกเวลา เราจะไม่จ่ด 

การตกแต่ง หรือเปลี่ยนแปลงอะไรเลย ” 

เจ่าพ้าชายแอนครู เบนพระราชโอรสองค์สุดทายของพระ- 

ราชินีเอลิซาเบธ มีลักษณะคลำยพระบิดามากกว่าใครๆ มีพระชงฆ์ 

พระบาทยาว เบนเด็กกลัาหาญมาก แม้จะมีพระชนมายเพียง ๓ 

พรรษาก็ทรงรถลักรยานไค้คี ทรงประกอบราชกิจกรงแรก โดยมี 

พระรปเหมือนเทวดาองค์เล็ก ๆ ในแสฅมปของประเทศนิวซีแลนด์ 

พระองค์จะถกฅง์เบี1นเลัาชายแห่งยอรก เหมือนพระราชโอรสองค์ 

ที่สองชองกษ*ค'ริย์บริเทนเมือมีพระชนมายุไค้ ๒® บี 

นี่คือพระประวัติและกรณียกิจของเจาพาชายชารลส์ ผู้ซึ่งจะสืบ 

ราชสมบัติต่อไป พระองค์มีทร่พย์สมบัติไม่น้อย และกงจะไค้รีบ 

มรดก (ทรีพีย์ ที่ดิน พระราชลัง เพชร และภาพ) จากพระ- 

ราชชนนี ซึ่งไค้ชื่อว่าเบนผู้มีทรีพย์มากกว่าไกร ๆ ในประเทศ 

บรีเทน พระองค์มีพระประสงค์จะเรียนการททารา.รือ ถาไม่มีใคร 

ขดขวาง แต่ก่อนจะเขาโรงเรียนนายเรือ กงจะคองเช้ามหาวิทยาลัย 

ก่อน อาจจะเช้าอ๊อกซฟอร์ค คามเจ่าชา■ยแห่งเวลส์ สมัยก่อน ๆ 
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ไปศึกษาภาษาในกอนฅิเนนฅ์ และศึกษาวิชาอน ๆ ฅามระบบของ 

พระราชวงศ์ และจะต,องไปประพาสสหราชอาณาจกร เมือมีพระ- 

ชนมายพอสมควร 

“เธอเบ็1นเด็กสภาพเรยบ/อย มใจด็ ซงเบี่นหํวใจของสง 

ทงหลาย,, นี่คือ พระคำ/สของพระพํนบื่หลวง ๔-๕ บี่มาแล,ว 

เมื่อเสด็จไปประพาสนิวซีแลนค์ และนี่ก็คือล*กษณะอนแท้'จริงของ 

เจ่าพ้าชารลส์ เจ่าชายแห่งเวรลล์ เจ่าพาชารลส์มีภาษิตประจำใจว่า 

ฉินจะ/บใช้ และพระองศ์ก็ไค้ทรงเริ1มฅนมาฅ่วยคีแล่ว. 

มหาวิทยาฉิย์ชิคาโก- หองเลนที ๒0๕ 

เสาร์ที่ ๙ พฤศจิกายน @๙๖๓ 



วํนศุกรึ้ที่ ๒1ต ทฤศอิกา{เน ๒8๐๖ 

ผมฅนมาคอนเช่า ๖.๓๐ น. เบี่ดวิทยุพึ่งได้ยินว่า นันนี่เบ็1นว*น 

๓คของประธานาธิบดีแห่งสาธารณร'ฐฝรํ่งเศส ชาร์ล เดอโกลส์ คอน 

๗.๓๐ น. นัดไว้ก'บหมอรุ่งธรรมไปค 0111038๐0เ11ส160’8 1^810๐!!8! 

11081)1๗ เบนว*นสุคท่ายที่จะอยู่ในชิคาโก การไปคูโรงพยาบาลเด็ก 

ให้ผลเบนอ*นมาก เพราะไค้เห็นของจริงนัวยฅาเอง ซึ่งผิดนับที่เขา 

เขียนนันไว้ในหนังสึอมาก โรงพยาบาลสะอาดเรียบร*อ์ยเบี1นระเบียบ 

เด็กได้นับความเอาใจใส่เบ็!นเยี่ยม เพราะมีพยาบาลหนึ่งคนต่อเด็ก 

©-๒ กน เด็กเหล่านี่จึงสะอาด ไม่จมอยู่ในอุจจาระ บสสาวะ ที่ทำ 

ให้ห,องอบไปนัวยกลื่นซึ่งชวนให้หนี นี่เบนเวลา ๗.๓๐ น. เวลา 

เช้ามาก ซึ่งใครๆก็กงคิดว่า เด็กก็กงอยู่ในสภาพของผู้ใหญ่ที่พึ่งตื่น 

นอนใหม่ และนัาท่านพบผ้ใหญ่ในเวลานีแลว ท่านกงจะได้เหน 

ของจริง ปราศจากการปรุงแต่ง 

ฝนที่ฅงเนัามาฅง๎แต่เมื่อวานนี่ เรีมตกแต่เช้าแล้วิก็ฅกเรื่อยๆไป 

ลมแรงพ'คจ'ดจนทำให้ชิคาโกมีชื่อสมนับที่เขาเรียกนันว่า “เมืองลม,' 

เกราะห็ดทีอณหภมิยงสงแค ๕0 ฟ. หมอรุงธรรมมารบเมอเวลา 

@๒ น. เพอไปโรงพยาบาลเวสเล่ย์ พึ่งการบรรยายประจำเดือน 

จํคโคยศาสฅราจรรย บิ'ว'ช เรีอง การตก เลอตทเยอ,กุมล'มอง และ 

การโบงพองบางส่านของเส้นโลนินัโนสมอง ผู้ที่ได้นับเชิญให้มา 

บรรยายคือ นายแพทยลอกชเลข แหงมหาวทยาลยไอโอวา กอนการ 

บรรยายมการรบประ'กานอาหารรวมกนอยางกนเอง จดโดยโรงกรว 

ของโรงพยาบาล มีแพทย์ชนนำของชิคาโก และพวกเรชิเดนซ์ 

อินเทอน มาประชม ๒^ กน นางพยาบาลประจำห้องผ่านัคก็มานัวย 
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การบรรยายเรึมเมื่อเวลา ©๓ น. ศ.จ. บิวซี เบ็1นผู้เบดการ 

ประชุมและเรึมกันกัวยการบอกว่า “ ประธานาธิบดถูกยิงทํดํลลิล', 

เทกชํส ” 

แล้วแนะนำ น.พ. ลอกซเลซ์ การประชมเรึมขั้น ดำเนินไปฅาม 

ปกติ โคยมิไค้มีอะไรกระโตกกระตากมากกว่าน1น การบรรยาย การ 

ซกถามดำเนินไปอย่างธรรมดา ไม่มีใครร้สึกเบี่นห่วง ว'นวาย การ 

ประชุมจบเมื่อเวลา ©๔.๓๕ น. 

ศ.จ. บิวซี กล่าวบี่ดประชมว่า 

“ ประธานาธิบตีเดนเนตถึงอสิญกรรม” 

เสร็จแล้วมีการปรึกษาหารือล้นระหว่าง ศ.จ. บิวซี และนาย 

แพทย์ลอกซเลย์ ต่อจากนน ศ.จ. บิวซีพาไปดเอกซเรย์แปลก *1 ของ 

แผนกอีกประมาณครึ่งชํวโมง นายแพทย์บิวซีจึงถกคามไปถูแปลน 

เกี่ยวกับการทำนัองผ่ากัดใหม่ หายไปอีก @๕ นาที จึงชวนหมอ 

รุ่งธรรมไปลาแกเพื่อออกจากชิคาโกและกล*บเมืองไทย 

ข่าวอกัญกรรมของท่านประธานาธิบดีกระจายไปอย่างรๅคเธ็ว 

วิทยุทุกสถานีมีข่าวของท่านประธานาธิบดีตลอดเวลา โทรภาพก็นำ 

เรื่องเหตุการณ์ต่าง ๆ ให้ผู้ชมเห็นโดยช*คเจน คงแต่ท่านป7ะธาน'ๆ. 

ธิบคีถูกยิงที่ศีรษะ หงายหลังไปซบกับพนักหล*'ง มีท่านผุหญิง 

แจกเกอลีนนงเกียงข่าง เกัาไปประกองศีรษะท่านไว้ และผู้ว่าราชการ 

เมืองเทกซสที่ถูกยิง กวามลับสนอลหม่านเกิดขน เพราะการถกลอบ 

ทำร่ายอย่างกะทนกัน ซึ่งไม่มีใครกาดถึง ท่านรองประธานาธิบดี 

จุอร์นสืนท่าทางท่านก็งงจนทำอะไรไม่ถก พวกตำรวจก็ย์งงงใหญิ 
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จนเชองชาไมทนทวงทของคนราย ซงหลบหนีออกจากที่ยิงไปไค้ 

อย่างสบาย 

ทงวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรภาพ เลิกการแสดงและการ 

โฆษณาทุกชนิด มแฅ่ข่าวของท่านประธานาธิบดีที่ล่วงลิบไปแล้ว 

หมอประพิศและคุณบ'งอร ๆ มาเมื่อเวลา ๑๗ น. เล่าเรื่อง 

อสญกรรมของท่านประธานาธิบดีว่า ในห้องทดลองของโรงพยาบาล 

เดก ( 0เ111(1|:6แ’ร 1^6๓01131 าา03ภน31 ) พอไดทราบขาวอนสลด ไมม 

ใกรท่างานกนเลยหยุดกินหมด พยายามหาวิทยุพงกินยงจนแกท่อง 

เอาวิทยุของแกมาให้พง แล้วทุกกนในห้องทดลองน1นก็พื่งแด่วิทยุ 

จนเลิกงาน เวลาน้มืดแล้ว ฝนฅกลงมาไม่ขาดสาย พอหมอประพิศ 

และกณบ'งอรออกไป ผมก็'รอหมอรุ่งธรรมด้วยความกระวนกระวาย 

เพราะเรือบินออกเวลา ๖.๕๕ ลท. เวลานั้เบนเวลารถดิก และยง 

ฝนฅกล้วยก็ยงไปกิน,ใหญ่ จะไปท'นได้อย่างไร หมอรุ่งธรรมแก 

ปรากฏท่วเมื่อ ๕ โมงเกือบครึ่ง ดุแกใจเย็นมาก ไม่มีงานอะไรใน 

ห้องผู้บืวยเบื่นพิเศษ 

เราออกมาจากโรงพยาบาลเด็กเมื่อเวลา๕.๓0ลท. กว่าเล็กห้อย 

พรอมด้วยหมอประพิศและคณบ้ง้อร ฝนฅกอยู่ฅามเกย รถแน่นคิด 

มากจนหมอร่งธรรมไม่ออกทางถนนใหญ่ มาเขาถนนเล็กๆ แฅ่ก็คิด 

ยงกว่า เพราะนอกจากรถที่คิดยงมืไฟแดงที่ให้หยดอยู่ทุก ๆ บล๊อก 

ไปไค้ ๔๕ นาที หมอร่งธรรมแกเลยหํนเขาถนนใหญ่ รถมีมากพอ 

ปร ะมาณแด่วิงได้เรื่อยไม่คิด ถึงท่าอากาศโอแอรเมือเวลา ๖.๔0 ลท. 

ไปให้เขาคราจุฅวเครื่องบินแล้วออกเคิน'ใบ่บ่ระไ! เก- ๕ ก'บิหมอ 
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ประพิศและคุณบ*,งอร ท่าอากาศชิคาโกใหญ่มหึมา ผู้กนเดินไป 

เดินมาขวกไขว่ ยี่งกว่าสถานีรถไฟหลายเท่า กว่าจะถึง เก. ๕ กินเวลา 

ไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที เรือบินเลื่อนออกไป ๗.®๐ ลท. แลว 

๗.๔๕ ลท. หมอสโรฅมื่และหมอศรีจิตรามาท้นเวลา ๙.๓0 ลท. 

เจ่าหน้าที่แจ้งว่า เอ๊ฟ.๙®© ไปไม่ได้ น้องฟลียนเรือบิน รอ เอ๊ฟ 

๙๐๓ จากนิวยอร์ก จะออก ๙.๔๕ ลท. หมอรุ่งธรรมแกไค้รบเชิญ 

จากโอเบอร์ยีลล์ ไปเลื่ยงที่น้านเลยท่าอากาศไปหน่อย แกก็เลยลา 

ออกไป เหลือแต่หมอสิโรฅม์ ศรีจิตรา ประพิศ และน้งอร หมอ 

สิโรคม์แกทีเหลือเกิน ช่วยเข้าคิวเปลี่ยนน้วเบน เอ๊ฟ. ๙๐๓ แล*'ว 

ทีหน้ง เมื่อ ^016110811 &ฬ!ฑ6 บอกว่า ให้พวกที่มาน้บ เอ๊ฟ. 

๙๐๓ ไปก่อน จะเลือกที่เหลือของ เอ๊ฟ. ๙๑๑ ไป เพราะ ที่ไม่พอ 

หมอสิโรคม์แกกิช่วยไปบอกให้ทราบว่าเราจะไปต่อไป เขากิยอม 

ดีใจมาก รอมานาน ลาหมอทงสี่น้วยกวามฅั้นน้นและขอบกณอย่างยี่ง 

เช่าเครื่องบินได้สบาย เพราะเขาเอามาจอดดิกก''บประฅเบ็นทางเดิน 

เทียวก*'น ไม่น้องเดินออกไปช่างนอก เรือบินออกเวลา ๑0.๓๐ ลท. 

ฝนและพายุแรงจดมาก หมอประพิศ วิว*,ฌนเศรษ^ แกท''กผม 

อย่าพึ่งไปเลยว*'นนี แกไปเผาคูฝนและพายอยู่นาน แกคงนึกกล*ว 

เหมือนก*'น แต่แกไม่กน้าพูดอะไรมากไปกว่าน้น ที่จริงการขนและ 

การลงของแอสเฅรเจฅ๗๐๙ ของสายการบินอเมริกนน้นกมาก ไม่ะ] 

อะไรน่ากล''วเลย ทางจากชิคาโกมาซานฟรานชิสโก ซึ่งยาว @,๘๔0/ 

ไมล์ บินเพียงเวลา ๔ ชํวโมงเท่านฺ1นุ 
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ข่าวต่าง ๆ นื่นย้งส'บสนไม่ค่อยตรงก*นน้ก แต่เคาโกรงก็ 

เรียบรอย กวามส*บสนเกี่ยวก*บแผลที่ประธานาธิบดีถูกยิง บาตเจ็บ 

ของผู้ว่าราชการเมืองเทกช*ส และการติดตามกนร้าย กินเวลาอีก 

๒-๓ วน กว่าข่าวต่าง ๆ ค่อยหายสับสนและเบ็นระเบียบ ขอสรุป 

ด*งฅ่อไปนํ้ 

ข่าวอส*ญกรรมของประอานาธิบดีเคนเนดปีากหน*งสืธหิมท์ข่าว ๆ 

อาทิตย์ที่นำความวิปโยคมาสู่มวลมนุษย์ท1งโลก ไม่เฉพาะแต่ 

ชาวอเมริก*นเท่าน้นได้เรื่มต*นอย่างรื่นเริง ประธานาธิบดีเกนเนค้ 

ออกไปปราศร้ยก็บประชาชนเพื่อหาเสียงในการเลือกตง ท่านผู้หญิง 

เคนเนดั้ก็ติดตามไปควย เพราะได้ห่าง1!เากสายคาประชาชนไปเสีย 

นาน น*บฅงแต่ได้คลอดบุตรคนทีสาม แต่ตองเสยไปเมอเดอน 

สิงหาคม 

เมื่อว'นรี'นทรีไค้ไปที่ปาล์มบืช และไมอามี่ และกลบมา 

วอชิงตน'ไนคืนนํ้นเอง เมื่อว่นองการไค้ส่งสาสน์ไปที่เกตดีสเบอรีก 

เนื่องในงานฉลองครบ @00 บี'ของอะบรายีไ!ลินคอล์น สาสน์น1น 

กล่าวถึงจดหมายของอิสรภาทแส3แส^ภ'1พ และยงเน้นถึงค่าที่ว่า 

ร้ฐบาลของประชาชนและเทอประชาขน 



เมื่อวนพเ'เห*ส ประธานาธิบดีไค้จดแจงเกบโต๊ะใหเ'7ยบรอย 

แล่วก็ออกไปเทกซ'สก*บภรรยา ไปเมืองแชนแอนโฅนิโอและสิวสกน 

ว'นศุกร์ อากาศมืดม*วและมีฝน เวลา ๘.๔๕ น. ได้ไปแสคง 

สนทรพจน์ก*บพวกประชาธิปไตย และพูคติคตลกว่า “ท่านผู้หญิง 

มาไม่ไค้ เธอกำล่งจ'คระบบของเธออยู่ เธอฅองใช้เวลานาน แต่ 

ว่าเมื่อเสร็จแล่ว ท่าให้เธอสวยกว่าพวกเรามาก"’ เวลา@๐.๓๕น. 

ท่านประธานาธิบดีและพรรคพวกไค้บินมาดลลส เพอแสดงสุนทร- 

พจน์ที่ เทรดมาร์ฅ ในเวลาอาหารกลางวน เรือบินลงถึงสนามเมอ 

เวลา @@.๓๗ น. ประธานาธิบดีก็ขั้นรถเบี่ดประทุนมาตามถนน 

สายใหญ่ ท่านน'งหล'งทางขวา ภรรยาน'งทางซ้าย ขำงหน*ๅมีผู้'ว่า 

ราชการเมืองเทกซ*ส ยอห์น คอนนัลสี และภรรยา สองขำงถนน 

มีประชาชนเบื่นจำนวนมากมารอล่อนร*บล่วยกวามสนใจ ประธานา- 

ธิบดีก็ช่มชื่น โบกมือแสดงความยินดีฅอบ 

เวลา®๒.๓๐น. เมื่อกระบวนรถยนต์มาถึงทางสามแพร่งก็มื 

เสียงปี1นเกิดขน ท่านประธานาธิบดีหงายไปคิดพน*ก โลหิตโชก 

ศีรษะ ท่านผู้หญิงร่องอุทานว่า “พุทโธ เอํย,, เธอทรดลงไปขำงล่าง 

ฅรงที่วางเท้า ประกองศีรษะสามีที่เต็มไปล่วยโลหิตไว้ สฅรืผ้หนึ่ง 

อยู่ในกลุ่มกนร่องว่า “ คุณพระช่วย ท่านถูกยิงแล่ว ” ผ้ว่าราชการ 

คอนน*ล่สี เมื่อได้ยินเสียงบืเนก็ห'นไปทางปร ะธานาธิบดี ท่านเลย 

ไค้'ร*บกระสนเขาไปในทรวงอก1^ ทงหมคนึ่นเกิดขั้นเหมือนสายพีา- 

แลบ ภายในพริบคาเดียว ภายในเวลาเพียง ๕ นาที นักสืบข่าว 

(๑) จากกระดูกไหปลารนขาหน้าอกขวา ผ่านปอด กระแทกซ์โครงแตก๓กัน ม่าน 
น้อมอขวาไปฅิดอกู่หขาขำยเหนือเข่า 
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ผุหญงเหนบนยาวหนงกระบอกหายเขาไปจากหนำก่างกึกช,น ๖ ของ 

คลงหนำลือของโรงเรียนเทกซ้'ส 

ทุกกนตกตะลึงไปชำขณะ กนขํบรถไต้สติรีบช่บรถออกจากที่ 

เกคเหตุ ภายในเวลา ๕ นาทีกมาถึงโรงพยาบาลปารีกแล•แต้ที่ระลึก 

ในหองผ่าฅดเลขท ๑ ท่านประธานาธิบดีอย่ไนสภาพของทหารที่ล*ม 

แลวกลางสมรภูมิ มีแผลฉกรรจ์สองแท่ง ส่วนหล่งของกะโหลก 

ศีรษะเบี่คกวาง กระดูกที่แฅกออกไค้ผึ้งลงไปในสมอง ที่กอมีแผล 

ใหญ่ซึ่งทำลายหลอดลมตำกว่ากล่องเสียง 

นายแพทย์ไม่ตำกว่า ©0 กนช่วยกนอย่างสุดความสามารถที่จะ 

ชุบชีวิตท่านขนมา นายแพทย์คาร์ริโกเอาหลอดออกซิเยนใส่เช่าไป 

ในปาก แต่ไม่ไต้ผลเพราะแผลที่กอ นายแพทย์เปอร์รีย้ซึ่งรีบมา 

จากห*องอาหาร ไม่ต่องล่างมือ หรือใส่เสั้อเกาวน์ ใส่ถุงมือ และเอา 

หลอด ใส่เข่า ไปในหลอดลม ท*,นที แพทย์ อื่น ๆ ช่วย ก้นให้ โลหิต 

(0 116ธึส1;^6 ) 

ท่านประธานาธิบดียำไม่หายใจ ในช่องปอคมืโลหิตและลม 

อยู่เต็ม เปอรีรีย์ไต้ทำการเฅรนทรวงอก และนวดหำใจภายนอก 

เมื่อนายแพทย์กล้ากมาถึง'ไค้ส่งให้เอาเกรื่องบน,ทีกท่วใจ:มา,ติค นาย 

แพทย์เจนถึนส์เบนผ้ที่ควบคุมการให้ออกชิ1■ยน การช่วยนนกินเวลา 

นาน ๔๐ นาที ท่านประธานาธิบดีก็กงอยู่ในสภาพเดิม คือหมด 

ชีวิตแล่ว 

ระหว่างนนท่านผหญิงกํใผาร0 ร0 เหมือนกระต่ายที่ถูกนาย 

พรานล่อเช่ากรง นํยนตาเต็มไปควยความกลว 



๑ด๗ 

เวลา ด๓ น. บาทหลวง สิวเบอร์ ไค้ช*กผำคำมิคหนา 

ประธานาธิบคี เอานา}]’นเจิมหนำผาก ให้ศีล แสดงว่าท่านประธานา 

ธิบคีถึงแก่อส*ญกรรมแอ่ว 

บาดแผลของท่านประ®านาธิบด เคนเนดิ 

รายงานโคย น.พ. ทอมไชเรส (รเาน6ร) ศลยแพทย์ใหญ่แห่ง 

โรงพยาบาลปาร์คแลนด์ และศาสตราจารย์ศ้ลยศาสฅร์ ของมหา¬ 

วทยาล*,ยเทกซ*,ส โรงเรียนแพทย์ท*กษิณอ*ษฎงกฅ 

“ เมื่อท่านประธานาธิบคีถูกนำเข่ามาโรงพยาบาลนน บรรคา 

แพทย์ไค้ลงความเห็นแอ่วว่าท่านไม่มีชีวิต เพราะท่านไม่ไค้หายใจ 

ม่านตาที่งสองข้างกว่าง และไม่มีปฏิกิริยา บาคเจ็บที่ศีรษะได้คร่า 

เอาชีวิฅของท่านไปแอ่ว 

ทางเทคนิค ได้ให้ความช่วยเหลืออย่างสุคแรงในการที่จะชุบ 

ชีวิฅท่าน โคยให้โลหิตและนาทางเสนโลหิต เครื่องช่วยหายใจและ 

อ๊อกซิเยน เรากิคว่า หำใจของท่านกล*บเค้นได้ 

ท่านไม่เคยทราบเลยว่า ท่านเบนเบาของอาวุธข้ายอะไร ” 

ทำเนียบฃาวอุบการดรวปีศนประธานาธิบดีเคนเหค 

ทำเนียบขาวไม่ไค้แถลงว่า ได้ทำการตรวจศพท่านประธๅนา. 

ธิบคีเกนเนดหรือเปล่า ศพของเกนเนค้ ไค้อยู่ที่โรงพยาบาลทหาร 

เรอ ททเบเทสคาไมนอยกวา ๙ ชวโมง ตงแค้เย็นวนศกรถงเข่า 

ข้นเสาร์ พวกสไ]เหร่อได้ถูกเรียกให้ไปข้ดแจงศพเพื่อพิธีผง 
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พยาธิแพทย์ที่ไม่ได้เกี่ยวถ้องถ้วยได้กากว่า 

กานสมองของท่านประธานาธิบดีน*น น่าจะถกทำลายมากจาก 

กระสุน โกยเฉพาะศูนย์ที่หังค*บการหายใจ และหัวใจ (หน*งสือ 

พิมพ์เขียนอย่างกนไม่รู้อะไรเลย เมื่อได้อ่านจากถ้นฉหับแล้วงง 

มาก) 

ต่อไปนั้ก็เบ็1นเรื่องที่หับสน ถ้าจะแปลไปฅรง ๆ ก็กงไม่ได้ 

ความ 

นายแพทย์กถ้าก ประสาทศ*ล้ยแพทย์ที่ไค้ร*กํษาเคนเนคั้กล่าว 

ว่า กระสนลูกหนึ่งไค้ทำลายส่วนหล*งของศีรษะ จนไม่สามารถ 

ทราบว่ากระสนนั้นไต้เขาไปตรงนนหรื่อออกจาถนน นายแพทย์ 

กถ้ากไม่ทราบว่า แผลที่กอน*น่จะเกิคเพราะกระสุนหันเดียวกบที่เขา 

ไปในสมอง 

นายแพทย์เปอวี่ย์ผู้'ซึ่งช่วยผ่าถ้คแจํงว่า ไม่สามารถจะทราบว่า 

มีกระสนหนึ่งหรือสองลุก ไม่ได้เอากระสนออกเลยที่โรงพยาบาล 
หั ’ นั้.7 หั]หั 

ปารกแลนด เมองดลลส 

นายแพทย์ยอร์ช หักเลย์ นายแพทย์ประจำทำเนียบขาว ได้ 

อธิบายว่า อหัญกรรมของท่านประธานาธิบดีเกิดเพราะกวามกนลง 

บนสมอง จากการบวมของสมองเอง และจากโลหิตทชงอยู่ในนน 

ศนย์ชีวิฅต่าง ๆ หมดกำถ้ง หมดชีวิตโดยการหัดของกวามกนใน 

กะโหลกศีรษะทแข็ง 

ทางการประกาศว่าท่าน,ป'ระธานาธิบ,ดี ถึงแก่อสญกรรมเวลา 

© 511 น. 
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การยิงประธานาธิบดี เคนเนด 

เล่า!คะ าภยคอVน้-'ล่ลื, ลัล่าราชกา?จ้ใหจ้ด์เหกฬั 

ท่านผู้ว่าราชการจ'งหว‘ดได้เล่าให้น*กสืบข่าวหน*งสือพิมพ์พง 

เบนกร,งแรก หล่งจากที่ได้ถกยิงสาห*สซากออสวอลด์ 

เช้าน,นรู้สึกว่ากึกค*กมาก เพราะมีผู้คนมาชุมนุมกนมาก ลัลลัส 

กำลังรอน ผู้กนกีเลัาใจ และรู้สึกชมชื่นในประธานาธิบดี คนฅบ 

มือให้ท่านอย่างจรงใจ ก่อนที่ท่านจะถูกยิงไม่ถึง ๓๐ วินาทีภรรยา 

ท่านผู้ว่าราชการล้งหว*,คไค้กล่าวว่า “ไม่มืใกรกลัาลัางว่า ด*ล่ลัส 

ไม่ร*กและไม่ชอบประธานาธิบดี ” 

ประธานาธิบดีตอบว่า “ แน่นอนไม่มืใครกล้าลัาง ” 

พอหมดกำพูดท่านกสะดุ้งเอือก พอช้าพเล้าห*นมาทางช้าย 

ช้าพเล้าก็ถูกยิง ขาพเจาทราบดีว่าถกยิงอย่างสาห*ส คิดว่า “ คณ 

พระช่วย ลันจะยิงเราให้ดายหมด ” ต่อจากน8นก็มืการยิงอีกกรง 

ท่านประธานาธิบดีก็ถูกยิงเช้าอีกกรํง็ ช'วในเวลาไม่กี่วินาที ความ 

เบิกบาน บไแท้ง ได้กลายเบนความเคล้าสลดอย่างสดซั้ง 

ฆาตกรล้องการฆ่าเราท่ง์สอง 

คอนลัลลรองไห้ และเชดนำตา ท่านไม่ทราบว่าประ;ฐานา. 

ธิบดีถึงอสญกรรม แต่ท่านก็แน่ใจว่าจะล้องเบี่นลังนน ภายหลัง 

ที่ได้ถูกยิงเบนกรง๎ที่สอง ท่านกรุ่นคิดอยู่เสมอว่า ท่าไมชีวิตข0ง 

ท่านไม่ถูกปลิดไป แทนชีวิตประธานาธิบดี 

ทานผหญงแจกเกอลน แมใาขิะเคราสลดเสยใจอยางสดช้ง 

ก็ไม่เบนลมและบังคบตนไว้ไม่ได้ เสั้อชุดทีชมพลันงาม'ได้ญคูน 
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โลหคไปหมค (■มอแพทยไค้แจงให้เธอทราบๅๅท่ๅนประธานาธบค 

ถงแกอสญกรรมแลว เธอไค้กล่าวอํๅลาและจุบทว้มผปๅกอํนํปรๅคจุๅก 

ชวฅของสาม คอยผจงสวมแหวนให้เขา ภาพที่.สลคที่สคจนไม่มีใคร 

สามารถทนคูไค้โคยไม่มีนาคาคลอ 

ศพของท่านประธานาธิบค้ไค้ถูกบรรจุลงในหีบไมี ส่งมาที่ 

โรงพยาบาลแห่งราชนาวีโค&ทางอากาศ เพื่อเฅรียมไว้สำหร8บการผง 

เสร็จแลวนำไปคงไว้ ณ หองคะว*'นออกของทำเนียบขาว^*) เธอไค้ 

ติดฅามศพสามีมาฅลอคเวลา แม้แต่เขามายงบำนที่เคยพ'กก็ยํงสวม 

เสั้อสีชมพูที่เบอนไปดำยโลห็ฅ และย'งสงบใจไว้ไค้คี เบืนว่นที่ 

แสนเศรา รู้สึกว่าเธองง แต่ไม่มีนำคา ความโศกประท*บที่หนำเห็น 

ช่ก ว‘นอาทิตย์เวลา ©©น. ศพท่านประธานาธิบดีไค้ถกยำยโดย 

กระบวนแห่มาที่แกบื่ฅอล 

ตำรวปีและน*ศสบ 

บนแบบ รถ;?61 ยิงจากไกลและที่สูง เบ็1นสีงที่พวกนักสืบกลำ 

ที่สก และเมื่อกระสนหลดออกจากแหล่งถูกประธานาธิบดีแลำ ไม่มี 

อะไรจะช่วยไค้ การยิงที่ด*ล่ล*สจะเบนแผลเบ็1นที่ใหญ่โฅยงสำหร'บ 

เยมซ์ เราย์ลีย์ (8๐^) หำหนำหน่วยนักสืบ ทำหน้าที่พิท*กษ์ 

ท่านประธานาธิบดี 

ท่านประธานาธิบดี มีความรกประชาชนมาก และดูเหมือนท่าน 

ไม'เคยนึกกลำระเบิกหรือกระสุน!.ลย เพราะเหตุนเองพวกนักสืบที่ 

( 0 ) ธฺสฺธเ 80001 เคยเบึนที่*'ำคพขฺองปฺ?ะ?านฺ'แบดลินคอลน 



0 0 เ20 

คอยพิต้กษ์ท่านจึงมีกวามห่วงใยเบ็1นที่สค พวกน้คอยติดฅามทาน 

ทุกเวลาที่ท่านไปไหน จะไปตีกอลฟ ว่ายนา แสดงสุนทรพจน หรือ 

นงรถยนต์ เขาเรียงรายอย่รอบท่าน และพยายามจะบองกนท่าน 

โดยการยิงตอบหรือยอมเอาต้วเต้าแลกเบ็นเบาแทน นกสืบทุกคน 

ได้ปฏิญาณฅน ยอมสละชีวิตฅนเองเพื่อต้กษาชีวิฅท่านประธานาธิบดี 

ประธานาธิบตีบางคนเห็นว่า พวกนักสืบเหล่านน่ารำคาญ บางกน 

เห็นเบ็๋นการสนุกในการที่จะหลบพวกนักสืบไค้ แต่ถึงกระนน์ก็ตี 

นกสืบพวกนั้เบนคนน่าสรรเสริญ 

ท่านประธานาธิบดีเคนเนค เบ็1นกนแรกที่ถึงแก่อลัญกรรมโดย 

น่ามือฆาตกร ตงแต่พวกนักสืบได้เบนผ้พิท่กษ์ประธานาธิบดี นับ 

ตงแต่ประธานาธิบดี วิลเลียมแมคกินเลย์ ที่ถูกยิงเมื่อบี่ ๑๙๐® ดง 

ได้กล่าวแลวต้างต้น พวกน*กสืบเหล่า‘แหมตบญญา เมื่อมีการลอบยิง 

จากที่สูงและไกล ต้นตรายยงมาก ต้ารถยนตีที่น่งน1นมีประทนเบิ'ดบิ1ด 

ไค้ และโดยเฉพาะอย่างยี่งต้าหยุดหรือเกลื่อนไปขำ #1 อย่างที่กัลต้ส 

ต้นน่ 

หลังคารถชองท่านประธานาธิบดีเรียกว่า 011แ!0เ0[ว ทำต้วย 

ปลาสติก มีประโยชน์สำหรบกันฝนเท่านั้น และต้นนั้นก็ได้ถก 

เอาออก ถามีอาจจะทำให้วิถีกระสุนเปลี่ยนไป หรือความแรงน้อยลืง 

แตไมบองกนกร*/สุน เด กอนทจะมการเดนทางของประง]านา!1ง]ด 

พวกนักสืบจะตรวจคนกรำ กนต้0ใช้และกาVทำงานอื่น ๆ ในโ!11คล 

วางตารวจและนกสบไวในทสากญ ทุ ครใจบานเรอนซงอาจจุะเบ็เน 

ทชอนหรอมกวามออนแอ นาเหนไจแมจะตรวจตราอยางไงกคาม 

ผ้ต้ายก็ต้งมีโอกาสรอดเต้ามาทำต้ายเสมอ 



ต์4)๓ 

การล่า?เาตกร 

ในทเกคเหตุหลงจากตุษณภๅพเพยงห้วพริบฅๅเคียว เกิคมืแฅ่ 

กวามสบสนอลหมานอย่างใหญ่หลวงภาแทนที ฝงชนที่ยืนอย่นน 

รวบบุฅรของกน และบางกนกกอคบุฅรไวแน่นเพื่อบองกนอนฅวาย 

กนบางกนเรยกให้รถหยุค บางกนให้รถวี่งไป รถพยายามจะวง 

ม่านหน้ากาที่บคเบียว บางกนวี่ง บางกนเกิน คำรวจกนหนึ่ง 

นอนลงไปกบถนนและชกบนออกมา ชายกนหนึงลมคํวลงบนกอง 

หญาเลกแลวก็ทุบมนเหมือนกนบา รถคำรวจ ที่งรถยนฅ์ และรถ 

จกรยานยนฅ์หยุคนึ่ง พวกคำรวจลง ชกบนออกและไม่ทราบว่า 

จะหาอะไร 

คำรวจเห้ล2อมกลงหน้งสือของโรงเรียน และเห้าก2นทวทุก 

ห้อง เมื่อขนไปถึงชน ๖ ก2นกามหน้]สือจึงพบบีนยาวแบบอิกาเลียน 

ขนาค ๖.๕ ม.ม. มืกล2องขยาย ๔ เท่า นอกจากน1น ที่หน้าค่างสูงกว่า 

พนกิน ๗๕ ยาร์ค คำรวจไค้พบกระคูกไก่อยู่ในถุง ขวคน0าอคลม 

๑ ฃวค และปลอกกระสุน ๓ ปลอก ฆาฅกรไค้หนีไปแลว 

เด็ก นิ โกรกน หนึ่ง1(ด) ไค้บอกกำ'5วจ ว่า เห็,น ชาย ผู้ หนึ่ง ออก ไป 

จากฅึกน้นไม่กี่นาที่มานี เวลา ©๒. ๓๖ น. การวา)ไคประกาศหา 

กวชายผวขาว ขนาค ๘.® 0 พก หนก ©๖ 0 — ©๖๕ ปอนค อายุ 

ประมาณ ๓ 0 บี 

ประมาณ ๔ ไมล์ จากที่เกคเหตุ คำรวจชื่อ จึ ทิปบิกฅ อายุ 

๓๘ บี ก0าลไ3ห้บรถอยู่คนเคียวไค้ยินเสยงประกาศ เห็นชายกนหนึ่ง 

( ® ) หน่งสัอพิมพอึกฉฆ้:บห^'3'3,'11บนสตร^วขาา 



๑๑ปื^ 

เดีนอยู่ข้างทางจึงเข้าไปถาม ชายกนน่นมีกวามสูงและนาหนกกองกบ 

กำประกาศ เมื่อไค้พูกก*น ๒-เก กำ ตำรวจลงจากรถและเดินไป 

ข้างถนน ชายกนหนึ่งช*,กบีนรีวอลเวอรี ขนาด ๓๘ ออกมายิงกำรวจ 

ทิปบิ'ฅฅ์ที่ศีรษะ หนำอก และทอง และหนีไป น'นเบน 

1วลา ๑๓.© ๘ น. 

ชายคนหนึ่งอยู่ที่น'น กระโดคขั้นรถกำรวจ และโทรศ*พห์ 

ไปย'งสถานีตำรวจ ห่างจากที่นึ่นประมาณครึ่งไมล์ พน*กงานขายฅํ่ว 

ที่โรงหน'งเทกซ*สแจงตำรวจว่า พบกนน่าสงส*ยเข้ามาในโรงหน*ง 

และเปลี่ยนที่น่งเรื่อยๆ เวลา ©๓.๓๕ น. ตำรวจ ๔ นาย เข้าไป 

ในโรงหน'งซึ่งพึ่งเริมฉายหนํง์ เรื่อง “ สงครามกือนรก” และให้ 

เบีคไฟ 

ฆาฅกรตำรวจลุกชนร1องว่า “ ฉันนี่แหละ ” และช'กบีนออก 

ยิงตำรวจ แต่ไกไม่แล่น ตำรวจกระโดดฅะครบมีการต่อสู้ก'นรุนแรง 

ช'วกรู่ ในที่สุดตำรวจก็ลากฉัวไปสถานีตำรวจ ฆาฅกรนนคือ 

ลี อารีวีย์ ออสวอลด์ สูง ๕.๙ อาย ๒๕ บี หน*ก ©๖๐ ปอนด์ 

นายสินด*น เบน ปีอหนสํน 

นายจอห์นฉัน รองประธานาธิบดี ได้เข้าปฏิญาณฅนเบน 

ประธานาธิบดีคนที่ ๓๖ ของสหรัฐอเมริกา เมื่อเวลา ๑๓.๓๘ น. 

ในว*นเดียวฉัน การสาบานฅนนึ่นกระทำต่อหนำผู้พิพากษาสฤรีมี 

นามว่า ซารานี ฟิวส์ ผู้พิพากษาสตรีกนแรกที่รับการปฏิญาณของ 

ประธานาธิบดีอเมริฉัน และนางเกนเนก ภายในเครื่องบินที่จะเบน 

พาหนะพาประธานาธิบดีกนใหม่ไปกรุงวอชิงตัน 



ข้) 6) &เ 

จอหนสน มีอายุ ๕๕ บี่ ไค้เบนประธาน'าธิบคีโคยอฅโนมัฅิ 

ภา?]หลงอสิญกรรมของประธานาธิบดีเกนเนคั้ จอห์นสนอย่ในรถ 

คนทีสาม ห่างจากรถของเกนเนดั้ประมาณ๖0 ยาร์ค เบนแผนที 

วางไว้เพือความปลอดภ้ย เมื่อบ ๑๙๖0 จอห์นสินไค้ริบเลือกว่า 

เบนผู้ทีสามารถที่สุดในหม่เซเนต โคยนที'1สืบข่าวห'แงลือพิมพ์ 

วอชิงต่นที่สำค*ญ ๕0 คน เมื่อยบัเบนผ้นำของผ้แทนพรรคประชา¬ 

ธิปไตย เขาไค้โหวต ๔© ส่วนเกนเนดไค้ริบเพียง ©๗ เบี่นคน 

ทีควรจะเขำริบเลือกเบ็,นประธานาธิบดี แต่ยอมสมีกรเบนรอง 

ประธานาธิบดี เพื่อความสถาพรของพรรค ตำแหน่งรองประธานา¬ 

ธิบดี น!แเบี่นกิฅฅิมศํโ!ด นอกจากจะมีสึงที่กิดไม่ถึงเกิดขั้น เช่น 

อสิญกรรมของประธานาธิบดีหรือโดยการฆาตกรรม 

นายจอห์นสินเกิดที่เมืองจอห์นสิ'น เทกซุ้ส เบี่นบุฅรของ 

แซมมวล จอหนสิน เจ่าของคอกปศุสิตวใหญ่ในเทกซํส์ มารคาคือ 
^ ^ I 0 ล;, (ะจ 

รเบกคา เบน บุตรของนกสอนศาสนาแบบฅส ทานส'แรจการศกษา 

สามีญเมื่ออายุ ©๕ บี่ ไปทำงานวางรางรถไฟมีรายไค้ ๑ เหรียญ 

ต่อริน เข่าเรียนโรงเรียนผึ1กห*ดกร โดยอากียทนจากการเผ้าม่าน 

เอาของไปขายตามบาน และเบนเลขานการ แลํวก็ต่องหยุดไป ๑ บี่ 

กสิบมาสอนหนงสือในโรงเรียนจนไค้ปริญญาเมื่อบี่ @๙๓๐ เมื่อ 

มีอายไค้ ๒๒ บี1 ท่านเกยสอนการพูดสาธารณะในโรงเรียนสิวสต*น 

ก่อนที่จะมาเบี่นเลขานุการของ เกลเบอร์ก ผู้แทนราษฎรแห่ง 

วอชิงต"น ประธานาธิบดีรสเวสฅ์ เห็นกวามสามารถจึงตงให้เบี่นผู้ 

ควบคมยวชนแห่งเทกซส บี่ ๑๙๓๗ เม่าสมีกรเบี่นผู้แทน และก็ไค้ 

ร'บเลือก จอห์นสินอ?ยู่ในกองทนน ฌื่นผู้แทนราษฎรคนแรกทออก 



๑๑\) 

ไปทำการรบในสงกรามโลกครำที่ ๒ ท่านได้รบเหรยญกลาห'!ญ 

(31๒51 5131) ในการบินผ่านที่คง็มํ่นชองศฅรูใน'กินนเหม หาห 

กลบจากสงครามไค้ริบเลือกเบ็1นผ้แทนติดฅ่อกนถึง ๕ ครง และ'น้1 

เบนเซเนตเมื่อบี่ ๑๙๔๘ ในการประชุมกรงที 

เบนหำหนำเซเนฅ เบ็่นผ้นำทีมือายุน้อยทีสุด จ 

๘๓ เขาได้รบเลือก 

อห์นสนแท่งงานเมือ 

บ ๑๙๓๔ กบ นางสาวเลคเบิฅ เทเลอร มีบุตรสาว ๒ คน อายุ 

๑๙ และ ๑๖ เมื่อบี่ ©๙๕๕ ท่านบวยหนกควยโรคหวใวิแก* 

ไค้เลิกสูบบุหรี่ฅำแท่น1นมา 

จอห์นสิน มีน้านที่กรงวอชิงตน เบนเศรษฐีมีคอกปศุสตว 

ที่น้านเกิดของฅน ท่านถือว่า ท่านเบนเสรีชน เบนกนอเมริกน 

เบ็!นเซเนตแท่งสหริฐอเมริกา และเบนน้กประชาธิปไตยตามลำคบ 

อสิญกรรมของประธานาธิบดีเกนเนดั้ เบ่นการสูญเสียช็วิฅ 

ของประธานาธิบดีในตำแหน่ง น้บฅํ้งแฅ่ประธานาธิบดี รูสเวลต์ 

ได้ถึงอสิญกรรมโดยเน้นโลหิตในสมองแตกที่วอมสปริงค์ เดือน 

เมษายน ๑๙๔๕ เมืองค*,ลน้สเบนศูนย์ของการเงินและปริชญาทาง 

ริกษาจารีตประเพณี ณ ที่นี่เมื่อน้นที่ ๒๔ ตุลาคม นายสตีเวนซ้นได้ถก 

ถ่มนาลายรดหน้า และถกตีโดยน้นธพาล ภายหน้งแสดงสนทรพจน์ 

เรื่องสหประชาชาติ 

การฆาตกรรมประธานาสิบต 1 

การฆาฅกรรมประธานาธิบดีวนน เบ็นกรำที่ ๗ ที่ประธานา- 

ธิบดีอเมริก'นถูกลอบทำริาย รายนามของประธาน''.ธิบดีที่ถกทำราย 

มีคำท่อไปนี 



๑(ซิ 0า) 

ย. อบราอม ลินคอล์น เบี่นประธานาธิบดีอเมรีลันคนแรก 

ที่ถูกฆ่าโดยการยิงที่ศีรษะ ลินคอล์น,ถึงอสัญกรรมในเวลาไม่กี่ช'วโมง 

ภายหลังถูกยิง ฆาฅกรคือยอหน วิลเกส บฅท์ เมื่อสันที่®๔เมษายน 

@๘๖๕ ที่โรงละครฟอร์ค ในกรงวอชิงลัน 

๒. เยมซ์ การ์พี่ลค์ ได้ถูกยิงบาดเจ็บโคย ชาล์ส กีที (0(11168) 

เมือวนที่ ๒ กรกฎาคม @๘๘® ถึงแก่อสัญกรรมสันที่ ๑๙ ลันยาชน 

บเดียวลัน ถึทีถูกแขวนคอ 

๓ วลเลียม แมคกินเลย์ ถูกยิงที่ บ้ฟฟาโล เมือสันที่ ๖ 

ลันยายน®๙๐® โดยคนเสียจริฅ เลออง ซอลกอสช์ (0ฒ]ธ082) 

ถึงแก่อสัญกรรมสันที่ ๑๔ เดือนเคียวลัน ซอลกอสซถูกประหาร 

โคยเลัาอั้ไฟพา 

๔. ทีโอดยร์ รสเวลฅ์ ถูกคนเสียจริตยิงที่ มืลเวากีย์ เมื่อ 

สันที่ @๔ ฅลาคม ๑๙®๒ ได้สับบาดเจ็บไม่มากลัก ยงไปแสดง 

ปาฐกถาต่อได้ 

๕. แฟรงกลิน รสเวลฅ์ ถกแซงการาลอบยิงเมือวนท ๑๕ 

กมภาพนธ© ๙๓๓ กระสุนพลาดไปถูกนายกเทศมนตรี นครชิคาโก 

เซอร์แมคถึงแก'กรรม 

๖. แป็รี ทรแมน ถกลอบยิงโคยพวกคิวบา ที่พยายามทะลวง 

เข้าบาน แบล เมื่อสันที่ ต พฤศจิกายน ๑๙๕๐ ไม่เบ็นอนกราย 

ประวิตฃอง ล ธอส์วอลด 

ออสวอลด้เบ็่นกนเดี่ยว ชอบอยู่กนเคียวตลอดเวลา เขามีกวาม 

คิดรนแรงเด็ดขาด แต่ไม่ใช่เบนกนหาเรื่อง เขาเบนกนที่มหัว'ไปทาง 
วิ 



๑ ๑ ๘ 

การส มาร์กซ์ ออสวอลค์ยอมรบว่าเบนกอมมวนสฅ แค เม ยอมรบ 

อย่างเค็คขาก แม้ จะพยายามอย่าง ใรกคามว่าเบนอ^ฆนัระธานาธบค 

ออสวอลค์ สง ๕.๙ หนก ๑๖0 ปอนค มกรามแนน ลกษณะ 

สมส่วน ผมสีคำกรง เบนกนเฉยไม่กลวIกร บางกรงแสคงกวาม 

แค่อาจจะยมไค้งาย เขา!เกคที่ นิว ออร์ลินส 

บิคาถึงแก่ กรรมก่อน เขาวะ เกิค 

มารคาของเขาพาบฅร ๓ กนมาอยู่ฟอรก์เวิก และทำงานหลายอย่าง 

ออสวอลค์เรียนหนังสือไม่ที เพื่อนกนหนึงที่เบนคำรวจเล่าว่า เขา 

เบนกนที่ผืนระเบียบเสมอ ไม่ชอบผู้รกษากฎหมายและไม่ชอบมี 

เพื่อน แค่ไม่ชอบหาเรื่อง เขาพคเสมอว่า กวรจะจคระบบสงคม 

อย่างไร กรงหนึ่งเขาเกยฅะโกนฅอบหำหนำทีมฟฅบอล1ว่า ประเทศ 

นเบนประเทศเสรี ใกร ๆ การจะทำอะไรไค้กามใจชอบ 

อ าคฅีเมื่อถาม 

เมื่อวนที ๑๘ กลาคม ๑๙๓๙ 

เขามีความสนใจในมาร์กซีสม์เมื่ออายไค้ ๑๕ บิ เมื่อไค้อ่าน 

ใบปลิวที่เก็บกกไค้ และก่อมาไค้อ่าน ดาส คาบิฅล ของการ์ล 

มารกซ เมธอายุไค้ ๑๗ บี ออกจากโรงเรียนเพีอไปเป็นทหารเรีอ 

การเบนทหารนนไมเบนผลค เขาถกลงโทษจากศ']ถทหาร๒ครา 

เพร ]ะผาผนระเบยบ เชาเบนกนมกวามชานาญทางอิเลคโทรนิค 

เกย .ปอยูแเบุน แก 1มเกยไครบกาแหนงคกวาพกทหาร เขาออกจาก 

กองทพเรอเมอวนท ๑๑ กนยายน ๑๙๕๙ เพอมาขวยนารคา และ 

ถกบ่ลดกยิงหนุน! นก'กฟิดดยิงถกอ'ยิก''))ากกฎ^')'')ยิซึๅ"[ง'!,,(เๅ 

เกียคแกนมาก ๑ เดือนค่อมา ออสวอลถ์00กไปกรงมอสนุา] และ 

เมื่อวนที่ 9 ตุลาคม ๑๙๕๙ เขาไปสถานทูฅลทรวอเมนา ข0กีน 



สญชาคอเมรกน พูควาเขาเบน มารกซสม คอมาไค้พคว่าระบบ 

นายทุนไดขนถงสุคขดแลว ฉนอยากจะมชวิคอย่ต่ยิไปทีนิ เมือ 

วนที ด พฤศจกายน @๙๕๙ [นกรุงมอสโกว เขาไค้ดืนหพังสือ 

เดินทางอเมริกนของเขา แรงว่า ขอยืนยนว่าจะอย่ใค้พังก'คสหภาพ 

รสเชีย เขาได้แฅ่งงานกบหญิงรสเชีย ชื่อ มารีนา นิกอลเลอนา 

หญิงสาวน่าริก ผมทอง ซึงทำงานอยู่ในโรงพยาบาลในเมือง มังซ์ 

เธอคงกรรภ์กรํ้งแรกเมือเดือนมกราคม ๑๙๖๒ ออสวอลด์จึงเขียน 

จคหมายให้ ซีเนเฅอร์ เทาเวอร์ เมื่อหมคกวามปฏิพัทธ์ในรสเชีย 

เทาเวอร์ไค้สิงจดหมายน1นให้กระทรวงการต่างประเทศในเดืยน 

กมภาพันธ์ ๏๙๖๒ เบนที่ทวาบกนว่า ออส'วอลด์ใม่ไค้ส*ญชาติ 

โซเวียฅ จึงหิน-กพับมาสหริฏิ) เขาจึงไค้ริบหพังสือเดินทาง และ 

ไค้เงินยืมคามปกติสำหริบชา,วอเมริ พันที่ถูกทอดทั้งในต่างประเทศ 

เหรียญ เงินนกนไม่ทราบ-ว่าได้ใช้คืนหรือเปล่า ๔๓๕ 

เมื่อกล่มมาสหริริเอเมริกาแล้ว ออสวอลค์ไค้ไปอยู่นิวออริสินส 

และเมื่อวไเที่ ๒๕ มืถุนายน ขอหนังสือเดินทางเพื่อไปสหภาพ 

โซเวียฅใหม่ ระหว่างน1นเขาก็มืเรื่องกับ บริงกเออริ ผู้เบ็นปฏิบกษ์ 

ต่อคาสโฅร 

ออสวอลด์เขามาสพักรผึ1กพวกคิวแบนที่จะบุกศวบา แต่ 

บริงกเออรสงส*ยว่าจะเบ!นพ'าก หรอ อ''บ-'บ มาคูลาดเลาวา 

พวกกวแบนปฏิบอบอาฟิโคร"มาทาอะไรกน อกไมก •‘น บรงกเอ'ย^ 

กพบออสวอลดกำลงแจกใบปลว ใชโยกสใคร ดอมมก1ร ม11กม1 

จ*บพวกคิวแบนไปหมด 



๑๒๐ 

ออสวอลถ์ได้เกยออกอากาศที นิวออรลีนล และแสดงตนวา 

เบนมาร์กชีสม์ และไม่ใช่คอมมิวนิสฅ เขาได้ชอว่าเบํนเลขานุการ 

ของกล่มนิ,วออร์ลีนส์ ซึ่งเรียกกนว่า “าณฑ่' บ!ะ!:/ เ01' อง!)3” 

เมื่อรินที่ ๒๗ กินยายน มีประกาศว่า ประธานาธิบดีเกนเนดี 

จะมาเมืองค่ลจ้ส ไม่กี่วนฅ่อมาออสว&ลดกีใค้งานช*วกราวทีคลง 

หน*,งสึอของโรงเรียนเทกซส ในฐ่านะเสมียน ทรูลย นายจางของเขา 

เล่าว่า เขาเบนคนเงียบ ทำงานดี และไม่มีอะไรทีจะทำเห้ดีคว่าเขา 

เกยอย่ในรสเชีย เขาเบนคนเสงียม มีกิริยาเรียบร้อยและน่าริก 

บนทีตาเทียน แบบ คารํดา'โน 

ออสวอลด์ได้ส่งซอบี่นจากเมืองชิคา'เกควยราคาเพียง @๒ 

เหรียญครึ่ง ช่างบี่นกนหนึ่งแห่งเมืองตํลจ้ส ชอไรเคอร์ ว่า ประมาณ 

๑ เตือนมาแล*,ว มีกนชื่อออสวอลค์มาจำงให้ดีดกล*องส่อง?'นับบี่น 

เขาทำอยู่ ๓วนก็เสรีจ การใส่กจ้องส่องนั้นค่าจ้างเพียง๔ ๕๐ 

เหรียญ และการเจาะช่องเลงค่าจาง ๏.๕๐ เหรียญ 

ที่ลอสแอนเจลีส นายตำรวจปากเกอร์ไค้ทดลองใช้อาวุธ 

แบบเดียวกบที่ใช้ยิงประธานาธิบดี ยิงในทีที่กจ้าย ๆ ก*น การยิงน8น 

ใช้เวลาเพียง ๓.๕ วินาทีเท่านั้น 

งานสฬของประธานาธินส เลนเนด 

อาทิตย์ท ๒๔ พฤศจิกายน ท่านผู้หญิงแจคเคอลน เคนเนด 

จงมือบุกรนั้งสอง ยอห่นนั้อย ที่จะมีอายุ ๓ ขวบเค็มพรุ่งน แล 
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ซิ ซิ 

แคโรต็นอาย๖ บ ตามขบวนศพที่ออกจากทำเนียบขาว ตาเธอ 

ยงบวมจากการรำไห้ที่ผ่านมา เธอหยคตรงข1นบํนไตตำนเหนือของ 

ประตู เพือตการวางหีบศพลงบนรถทหาร เธอบงคบใจไว้ไค้ 

'แต่ร้สึกว่าเกือบ ๆ จะรีองไห้เมื่อเธอและบฅรขึนรถสคำทีจะพาเธอไป 

ยงแคบตอล ในรถคไแคียวกนนใฌีท่านประธานาธิบติใหม่ จอห์นสน 

และภรรยา และรนีฐ่เมนตรียุติธรรม โรเบิก เคนเนตี เมือลงจากรถ 

แล*'วเธอก็จูงบุตรคามศพเขาไปใน แคบี่ตอลโรทนตา เธอมองครงไป 

อย่างไม่กะพริบฅา เมือศพน์นถกวางลงบนแท่นบิคควยผาคำผืนIหญ่ 

เมื่อสุนทรพจน์จบแล2ว และหล็งจากที่ประธานาริบติจอห์นสน 

ไค้เขาไปกำนบศพเบนคนแรก เธอกจูงมือแคโรลีนมาเบ่นคนทีสอง 

เธอเรภ้ไปจบหีบศพควยปลายนีวมือของเธอ คุกเข่าลงและจูบหีบศพ 

แกโรสึนกืทำตามมารตา จอห์นนอยท้อยู่กบทหารตามมารคาแส:ะ 

พี่สาวออกมา ท่านผู้หญิงกลบิมาขนรถเก๋งสึคำ มโรเบตเคนเนต 

ติคตามควย กลบทำเนียบขาว 

หบศพประธานาธิบคเคนเนตตงอย เนเกรตโรทนคา ในตก 

สภาที่เรียกวาแคบตอล ชาวธเมรกนไมนอยกวา ๕0๐.0 ๐ ๐ กน 

ยืนเรียงรายกนอยสองขางถนนเพนข-ลเวเนย และคอนสตตวขน เพอ 

หาโอกาสเขาไปคานบศพทาน ตงแตตงศพจนกงเทยงคน เจ 'หนาท 

คาความืกนเขาไปไค้เพยง ๓๐ 0,0 ๐ ๐ คน อก ๒๐ 0,0 ๐0 กน 

จะตองรอ รอจนสว่าง แตแขาก็ยอมรอเพี่อคำนบศพเบนค^งสุคทาย 

วนซินทรท ๒๕ พฤศจิกายน การตงศพประธานาธิบตีไว้ที่ 

โรทนคาไค้สนสตลงเพี่อ1วสา ๗•๓ 0 น- ชอง™ชํนท™ ๒๕ 



๑]®]ชิ5 

พฤศจิกายน จากนนทหารได้ยกศพจากแท่น ซึงเคยเบนทคงศพชอง 

ประธานาธิบดีลินคอล์น เมื่อ ๑ 00 บที'.เลว ใปวางบนรถ ซงเฑขม 

ม้าขาว ๓ คู่ เวลา ๑© น. กระบวนแห่ศพเริมควยกา'3นํ'1ชธง 

ผ้บญชาการมณฑลทหาร ฅามควยนายทหารทุกเหลา บศ เริ® พรรค 

นาวิก อากาศ เหล่าบองก*ไเผง และวงคุริยางศ นกเรยนนายทหาร 

ทกเหล่า นำหนำห่บศพ หีบศพนวิ-เจะมีมาไม่มีผู้ขี สญญลกษณของ 

การสญเสียผู้นำ และรองเท่าฬฺใส่กล*บในโกลน 

ท่านผ้หญิงเคนเนดีไค้คามศพ ฅิคตามควยประธาน'าธิบด 

จอห์นส*น และบรรดาผ้นำค่างประเทศทงหลาย*'05 ประธานศาลฎึกา 

อดีตประธานาธิบดีไอเซนเชาว, ทรแมน, ผู้พิพากษาศาลฎกา, 

ร'วิ}มนตรี, ประธานสภา, สมาชิกสภา, กรรมการสภาการทหาร, 

ผ้ช่วยประธานาธิบดีเคิม และเพอนสนิท 

การเดินขบวนศพน้มีล*กษณะกลายงานพระบรมศพพระเจา 

เอ็ดเวิร์ค ที่ ๗ ในอ*งกฤษ เมื่อบี' ©๙๑0 ซึ่งประกอบไปค้วิยผู้ที่มี 

มงกุฎสวม และร*ฐบุรุษอื่น ผู้แทนร*วิ}บาลถึง ๙๐ ชาติ 

ศพน1นไค้ถูกนำไปผงที่ อาร์ลิงต*น สุสานแห่งชาติ เมื่อเวลา 

©๒ น. ท่ามกลางประชาชนอเมริก*นนับแสน และชนต่างชาติเกือบ 

ทกชาติท'วโลก 

ขณะที่ศพของประธานาธิบดีเคนเนคกำลังถูกวางลงบนแท่น 

ในเกรฅโรท*นดา แห่งแคบี่ฅอล เมื่อว*นอาทิฅย์ ที่ ๒๔ ก็มีการ 

(ต) ผู้แทนประเทศต'!งๆเกือบ®00ประเทค: มเอมฟอเรอ, พระเจ้า:(ย่นคน, 

ราชืนึ, เจ้า, ประ!-านายิบด, นายกร“ฐมนตรึ, รฐฆนตรึ 



๑เด)๓ 

ฆาตกรรมซอนขนมาอีก การฆาฅกรรมของฆาตกรประธานาธิบดี 

เคนเนค ล ฮาร็๋เวย์ ออสวอลด 

ออสวอลค์ไค้ถูกกุมตัวเมื่อตันศกร์ ภายหลังที่เคนเนดั้ไค้ถกยิง 

โดยเบนผ้ตัองหาว่าฆ่าประธานาธิบดีและตำรวจที่เตั]ไปสืบถาม การ 

สืบสวนต่าง ๆ ของออติวอลด์ไค้ดำเนินไปประมาณ ๓0 ช"วโมง 

โดยการถามและลืบพยาน เสร็จแตัวนายอำเภอได้มีคำสํ่งให้,นำออส¬ 

าอลค์ไปตังที่สำนักงานนายอำเภอเมืองตัลตัส และจะนำคดีไปสู่ 

ตังลกขน โดยพนักงานอไเก ารแขวงในตันพุธหนำ การเปลี่ยนที่คมตัง 

จากที่ทำการเทศบาล ไปตังเรือนจำประจำตัเหตัด ตัองเดินทาง 

ประมาณ ๑ ไมล์ ผ่านถนนเมน ม่านที่ที่ประธานาธิบดีเกยถกยิง 

โดยออสวอลค์ แต่ต่อมาเพราะเหตุซึ่งไม่มีใครทราบแน่ ไค้ฅกลงตัน 

ให้ตำรวจเบนผ้ตัคการเปลี่ยนที่คมตังของออสวอลค์ 

ตัวห1น่าเคอ,รี่ไค้แถลงว่า เพื่อบองกันตันฅรายตันอาจจะมีฅ่อ 

ออสวอลดี จึงคิดว่าจะเอาตัวฆาฅกรส่งไปโคยรถเกราะ อย่างเดียวตับ 

ที่ใช้ขนเงิน ในแผนการจะ,เอาออสวอลค์ลงทางใค้ดินโดยรถตำรวจ 

เอาไปส่งรถเกราะ เวลา ต© น. เคอรี่ลงจากที่ทำงานชั้น ๓ พรอม 

ตัวยผ้ฅิคฅามหลายกน มีพวกนักสืบและนักสืบข่าวเพื่อลงไปตัองใต้ดิน 

ออสวอลด์กังอยู่ในที่คมตังชั้น ๔ เคอรีและพวก ผ่านทางแคบสน 

มาลงตัองใต้ดิน และเตัามาในคอกชั้น ตำรวจในเครื่องแบบฅรวจ 

หนังสือสำตัญนักสืบข่าว แต่ผ่านหน้าที่เคยเห็นบ่อย ๆ เช่นตำรวจ 

นอกเครื่องแบบ นกสืบ และพวก ?.ธ.เ- 

ห น้าของรบ เบี่นหน้าที่ตำรวจรู้ตักดี เพราะเคยเห็นบ่อยใน 

ไนต์คลับ ที่เขามีอยู่๒แห่ง และรูบก็มาเทศบาลบ่อยๆ รูบแต่งตัว 



๑ เปป้ ๔ 

สะอาดหมดจด ใส่หมวกบกใหญ่ เฃาอยู่ในหมู่คนปร-มเาณ ๕0 คน 

ซึ่งรออย่ในห1องโถงใหญ่ประมาณ ๑๒ พิฅ ฅิคกบรวกน กลอง- 

โทรท้ศน์ ท่นไปทางท่องโถงและรวก*นทีทำดวยเหสก ทวางทกํน 

โดยร้วเหลกน1นใหญ่ ©๕™ มีพวกเหยียวข่าวมายืนเกาะรวกน.มาก 

ข้างนอกมีฝงชนหลายรอยมารอยืนคูอยู่ มีตำรวจคอยกน 

เวลา ๑®.๒๕ น. ออสวอลดได้ถกพไต่วลงลิฟต์มาทีหองเค้ดิน 

เข้ามาในท่องโถง มีน'กสืบขนาบสองข้าง 

นายร้อยเอก ฟรืฅ ผ้กองตำรวจฆาตกรนำหนาออสวอลด ต่,ว 

ออสวอลค์เองอย่ในกญแจมือ มีน*กสืบคนหนึงจิบแขนอีกกนหนึง 

คามหลง เมื่อออกจากท่องโถงจะเข้าคอกก5น รบก็กระโดดขามร้ว 

เข้าไป ท้นทีท*นไดก็มีเสียงค้งสน'1นเหมือนเสียงกระจกไฟระเบิด วูบ 

ไค้ใช้บึนรีวอลเวอร์ยิงออสวอลด์ ความสํบิสนอลหม่านเกิดขน วูบ 

ถูกจบและลากเข้าไปในดึก ตำรวจว็่งออกไปเพื่อบิ!คติกน1น 

การยิงนนํเกิคขึนเวลา @๑.๒๐ น. ผ้ขิงก็อรบ หรือแจกรบิน- 

สไฅน์ ทีวึงออกมา'จากหม่นกสืบขาวและคนดรภ้มร้วเข้าไปคํงกล่าว 

แล่ว เขาเอาบิ1นรีวอลเวอร์จ่อเขาที่สีข้างชำยของออสวอลด์ ล่นไก 

ออสวอลค์หน์าบูคเบยวแลวทำท่าจะล้ม เอามือกคที่แผล และบิดฅว 

ควยก'วามเจ็บปวด เขาหมดสติอย่างรวดเร็ว ไม่สามารถจะพดออก 

มาได้ เบนเวลาประมาณ ๕ นาทีก่อนที่รถพยาบาล-จะเข้ามาไค้ 

กระสุนมฤตยูทีฆ่าออสวอลดไค้ประจ*กบ์แก่คๅผ้ดโทรทํท่นํ 

น'บล้าน 3*8.0. เบึนผู้ที่จบการฆาตกรรมนโดยคาโทรทํคนํไค้ และ 

เวลาเพียง ๑ นาทีต่อมาก็สามารถออกจอแกวไค้โดยเท๊ป การถ่าย 



๑1®3(5เ 

ทอคโทรทศนกรงสำกญนี นบเบ่นกรงแรกในโลก ในระยะเวลา 

๑๕ บีมานี ทไค้ถ่ายการฆาตกรรมออกมาอย่างสต ๆ รอน ๆ สงที่ 

ใกล้เกียงการถ่ายทอกกรงนีกคือ การแทงอซานมา ห้ว่หนาคอม¬ 

มิวนิสต์ โคยนํกศึกษาผู้1หนึ่ง ขณะที่กำลงหาเสียงที่ โตเกียว เมื่อ 

เคือนฅลากม ๑๙๖๐ การถ่ายทอคทางโทรทศน์ออกมาไค้ ๑ ๐ นาที 

ภายหลํงเรื่องจริง 

เชา'วืนนั้เบนเชำ-ที่เงียบ เต็มไปควยความเศรา ทุกกนกำลง 

เผ้าคูงานศพฺของท่านประธานาธิบดี กำลงมองเห็นหีบศพทีวางอยู่ 

บนแท่น และมีการแสคงสนทรพจน์ นอกจากนน 13.0. ยงถ่ายทอก 

การบำเพ็ญกศลทางศาสนาที่ไขึแอนนีส ปอร์ฅ พอเปลี่ยนภาพมาถึง 

คํลล้ส กีเห็นภาพของสถานีตำรวจ และเห็นภาพออสวอลคกํบตำรวจ 

นอกเครื่องแบบ ๒ กนอย่กนละข่าง จากจอโทรทศนจะเห็นไค้วา 

กนท่งสามกำลงมองมาทาง5ล้ายของจอ จากคานซายมกนแตง 

เครื่องตำออกมา เสียงบนคงสนน ออส'วอลต็ซ'วนเซ ทอมเปฅตต 

แห่ง ธม8.0. รองว่า ออสวอลค์ถูกยิง ออสวอลคถูกยิง มีการอลหม่าน 

อย่างยี่ง ทีหนบีตำรวจจะเห็นรื่วแห่งความคกใว แจ๊กรูบีถูกจบโคยค่วน 

ออสวอลค์ถกหามขนรถทยา'อาส ไปไรงพยาบาล ปารกแลนค 

โรงพยาบาลเคยวกบทีประธานาธบคเขามาเมอ ๓ วนกอน 

กวามสามารถ ของโทรท่คน์ที่1อับฆาคกรของออสวอล'ดี ไค้ 

แสคงให้เหนการเครยมอยางใยแมงมุมของ 1^.3 0. ตงแคประธานา¬ 

ธิบดีไค้ถึงธสญกรรม ผู้ท่างานเกี่ยวของคองเ™อีก1บ็1นจำนวน3าาก 

และทุกคนก็ท่างานไม่นยุคหย็อนฅวงเวลาทะงว^และอีน ๆก ๆ สาย 



เห็นพร่อมก้นว่าจะทำการถ่ายทอดแต่เรองปร1;ธานาธบค1คนเนด 

ไม่ย่งเรื่องการคำเลย เจำพนกงานคนหนีงได้คํ'1ท’ร™'''1'1 ภาใชจาย 

ในการถ่ายทอดพิเศษ๔ วนนีประมาณ 552-3ลานเหรยญ ฅอสาย 

ออสวอลค้กว่าจะถกหามออกมาชินรถพย'11-1'1ก •ศกนเวลาประ- 

มาณ ๕ นาที จากนนหวอก็เมคอย่างแรงคลอคเวลา เพอพาออส¬ 

า อลด์เขาโรงพยาบาลปารกแลนคซงอยู่1กลบ่ระมาณ๕ (.มล แผนก 

•ฉกเฉินชองโรงพยาบาลไค้เกรียมคํว่ไว้แลว1'หมือนอน เพราะทางการ 

กาดว่าอาจจะมีเรื่องเกิดขั้นเพราะการย้ายออสวอลค์ ออสวอลคไค้ถูก 

พาเขำห*องผ่าตํคทนที หำงผ่าตํดที่อยู่กนละมุมตึกกับห่องทีใช้ผ่ากัด 

ประธานาธิบดีเคนณคั้ นายแพทย์ทอม ไชเรส {ราว!!-๐ธ ) หำหน้า 

กัลยกรรมเบนกนผ่าก้ค์เอง กระสุนบนไต้ผ่านเข*าไปทางขำงซำย ดำ 

กว่าหำใจเล็กน้อย กัดน้าม เส*นโลหิตใหญ่ และฅไ]กลีบชวา แม้จะ 

ช่วยเหลืออย่างไร ออสวอลค์ก็ไม่สามารถจะมีชีวิตอยู่ไค้ เขาฅาย 

เมื่อเวลา 8.0๙ ล ท. ๔® นาทีภายหลำถูกยิง 

นายแจ๊กรบินสไตน 
ขเ 

เบ็๋นคนอาย ๕๒ บ มไนค้กลบและแหล่งการพนัน ๒ แห่ง 

เบึนกนก'น้างขวางรู้'จกกนดีทวไปในเมืองคัลลัสทํ้งหน่มและแก่รวม 

ท!งตำรวจควย เบนคนทเคารพรกประธานาธิบดีเกนเนดอย่างดิด 

เอโรอีน เบนกนเจาอารมณฉุนเฉียว บิคามารคาเบ็๋นยิวจาก’โปแลนด์ 

มีการศึกษาน้อยและไม่มีทรพย์ มีบุตร ๘ คน ชาย ๔ หญิง ๔ เมื่อ 

เบ็1นโสดอยู่ชิคาโก ก็บูชาประธานาธิบดีรสเวลฅ์มาก ถึงกำต่อยตี 

ใคร ๆ ที่ว่าร่ายประธานาธิบดี 



6)120(ภ) 

รบจากชิคาโกมาคลลสเมอ!าๅย ๑๕ บี1 มีประว้ฅิทางตำรวจ 

เกยวกบเรองเลก ๆ นอยๆ เช่น มีเหลาไว้ขาย มีบนซ่อนไว้ ไม่สำก,ญ 

เมอประธานาธิบดีถูกฆาฅกรรม รูบีไคไปบอกหนํงิลือพมพ์ว่ๅ คลํบ 

ของเขาจะบิคช่วกราวเพือไว้อาลยเกนเนคื พึสาวของรบเล่า'ว่า รบี 

เบนกนใจคมาก ถาเขามีเงินใช้ ฉินก็มีเงินใช้ ถาเขามีเงินสก ๓00 

เหรียญ และพบ!.กรพ๊เคือครอน เขา'จะแบ่ง'ให้อย่างนอยกรึ่งหนึ่ง” 

'เบนอํนกินอนนอน ฅงแค่ประธานาธิบคืถูกฆาฅกรรม รบไม่ 

จนกิคว้าจะเบนบา ไนฅ์กลบที่ชื่อเวกํสเบน1ของเขา ส่วนการเซลน1น 

เขาเบนผู้จคการ การูเซลเบนที่แสคงระบำโ!] 

กนขบรถแทกซี่กนหนึ่งว้า รูบีเบนกนใจใหญ่มาก เซ่นใกร 

มาที่การเซล แลวเรียกแทกซี่ รูบ-จะคองให้เขาจ่ายเงิน ๕๐ เซ็นค์ 

ให้แก’แทกซี่เสมอ 

รบไคืถกนำไปขงแห่งเคยวกบทออสวอสก เขาพูคว้าการทเขา 

ฆ่าฆาตกรของเคนเนคนึ่น ก็เพราะสงสารท่านผู้หญิงเคนเนค ไม่ 

อยากให้เธอตองกลบไปเบ็1นพยานอาสทีกสสสออกอไบ่ 

มีทนายความไม่นํอยกว่า ๖ คน กำลงหาทางออกให้รูบ 

กนหนึ่ง,จะพยายามประกนรูบออกมา เขากล่าวว้า 4 รู'นเบนคนน่า 

นบถือ ที่มาอย่คลลสหลายบี สมควรจะ1ค้รบการบ่ระกน เรากะชวย 

ก็นประกน เขาเบนกนบูซาท่านบ่ระธานาธิบกีเกนเน^มาก ” 

การทตำรวจหละหลวมจนเกกการฆาตกรรมของออสวอสกไค 

นน ไค้เกคเบนเรองวิพากบ'อา)าร^กนนาอ มผูเหนออส ง่อลคเขาไป 

ไนค์คลบของรบ ๓ วนก่อนเถือเหกุ การทออสวอสกเขาไบ่นนา)ะไบ่ 



•ส1ด01^ 

เพอกวามสำราญส่วนฅำ หรือเพือติดต่อกบรูบี ใครจ“รู พวกกอม- 

มิวนิ?!ฅ์ไส่ไฟสหรฐว่าปล่อย'ให้ออสวอลกก'1ย1-พอกลบเกลอนศ'รามผอ 

ของพวกขวา คำพ”'งเพยทว่า ตาเพอตานนกยงผงVIวใจขชิงดกลส 

อย่ และเจาหน้าที่ของดลลสและวอ,ชิงกนกไมไดใหกวามแนเจแก 

ประชาชนว่า เมื่อไรจะทำการสืบสวนเรืองฆาตกรรมชองประธานา' 

ธิบดีและออสวยลด์อย่างจริงจง นักกิคไม่มีกวามพอใจ ประธาน 

ศาลฎีกาไค้ยกบญหาของหนัาที่สาธารแเะก่อบรรยากาศอํน่ไม่มืขือแบ่ 

เมื่อแสคงวรพจนหนัาศพเกนเนดีทีแกบิคอล ท่านว่าการอิดประหาร 

และฆาตกรรมซึ่งเกิดโดยกว'1มช่งและกวามดเดือด ไค้แทรกซึมเขา 

ไปในกระแสโลหิตของชีวิตชาวอเมริก”นอย่างแน่นแพ้น 

สาสน์ขฮงแม่งดิน มาย่า แชคเคอลน เดนเนด 

ขณะนีนางเกนเนดกำลงร'บผ้แทนต่างประเทศท”วโลกเกือบ 

6)00 ประเทศ มีเอมเปอเรอไอลาเซเลซี ราชินีเฟเดริกา. เจ้าชาย 

พี่ลลิป, ประธานาธิบดีเดอโกลล์, นายกรฐมนตรีแอร์อาร์ต และกน 

สำค'ญ ๆ ที่มาแสดงกวามเสียใจ เธอไค้รบสาสน์ของแม่งดินจาก 

กรงโรมคงก่อไปน 

“ อส้ญกรรมของประธานาธิบดีเกนเนค คงจะเบื่นอย่างสดที่ 

จะบองกน เพราะชีวิตอนมีก่านัแถกปกบกษ์อย่างดีเลิศ ฆาตกรรม 

รายน์เบนเหมือนการสาบแช่งของพระผ้เบึนเจำ ที่ทรงบ'นดาลให้เบน 

ไปคงนน ฆาตกรรมนีก็เหมือนกบฆาตกรรมของประฐานๅธิบดี 

โงดินเดยม และสามเธอ โงดินง ในการปฏิวัติที่ไซ่ง่อนเ มื่อจํนที่ ๗ 

พฤศจิกายน ศกน์ แผลที่ประธานาธิบดีเกนเนคไค้รบไม่ผิด0ะไรกบ 

แผลที่ประธานาธิบดีเดียม และสามีเธอไค้รบ ” 



๑เตป็6 

ถาแมงคนเบนพุทธกาสนิก เธอคงจะไม่ชำเติมท่า'แผ้หญิง 

เกนเนด และกงจะเหนใจเพธนส?!รีดๅยก่นิฎย่ๅง'แๅ!แา(ส แห่งเมือง 

ลอสแอนเจลส ท ใดให้ทพานกแก่เธอหลํงทีเธอไม่สามาาถจุะอย่ 

โอเฅ็ลหรูหราต่อไปไค้ 

ซิวิล พ่อลล ผู้ซงเกยเบนศาสคราจารยประวัติศาสตร์สงกราม 

แหงออกซฟอรด ได้เขียนไว้ในข่าวภาพ ลอนดอน (พฤศจิกายน 

๒๓.'' @๙๖๓)(วา 

“พระสงฆ์และชาวบำนที่เกยถกพวกนายเคียมเฆี่ยน, ?ไค้ควยมืด 

ทรมานควยเครืองไฟพ้า มือยู่เบนอินมาก ลูกเสือผู้หนึ่งได้ถูกถามอยู่ 

๑๘ ช’วโมง และถกทรมานอย่างเคียวกไเ พระสงฆ์องค์หนึ่งว่า 

เคยถกจำจองในคุกถึง ๔ กรง ระหว่างก่นยายนและพฤศจิกายน 

ชาวพทธไม่ถือโกรธพวกคาธอลิคเลย อนุญาตให้พวกพระ 

บาทหลวงเขาไปพคในว*ดพทธศาสนาไค้อย่างสบาย ชยชนะกรงน 

กือชใเชนะฃองชาวพทธ ชนะที่งทางใจและการเมือง ชาวพุทธทง 

หลายพดว่า “เรื่องทแล้วก็ให้แล้วก่นไป ไม่ถือโกรธพวกกาธอลิก,, 

ประธานาธิบดปีฮหน เดนเนด! 

เบ็1นประธานาธิบดกนที ๓๕ ของสหรื(ฐีอเมรกา 

เกิดเมื่อก่นที่ ๒๗ พฤษภาคม ด๙®๗ เบ็นบุฅรของโยเซฟ 

แสะโรส เคนเนด ชาวไอริช ศาสนาคาธอลัก มาอยู่อเมริกาช'ว ๒ 

อายกน จอห์นเกิดมาในหมู่พี่'ก่อง ๗ อน ซึ่งมีบิดากอยเสยมสอน 

ให้เถยงกน แต่ ให้รวมกนเพอกา,'1กอกรูมายม‘ออ 



๑๓0 

จอห์น เคนเนคี เบ็นวีรบุรษคนหนงไนสงครามโลกครงท ๒ 

และเมื่ออายไค้ ๒๙ บื่ ไค้รบเลือกเบนผ้แทนของเมืองบอสตน เ3มอ 

อาย ๓๕ บ เขาชนะแคบอฅ ลอดช เพือตำแหน่งสภาสูง เมืออายุ 

๓๙ บี1 เกือบได้เลือกเบนรองประธานาธิบดี เมืออายุไค้ ๔๓ บี 

เขาได้รไ)เลือกเบึนประธานาธิบดี 

สี่งที่สำนัฌที่สดในนัวเกนเนคคือ ความฉลาดทนัองการแผ่ออก 

ไป ใจของเขานี่นเหมือนอยู่บนกองไฟ ตองมึงานอยู่เสมอ เขาอ่าน 

หนงสือได้มากมายและรวดเร็ว กวามจำของเขาแน่นแพนมาก จดจำ 

ความจริงและกำพตของนักปราชญ์ไว้มากมาย การอ่านหนังสือมากๆ 

นํ้เบ็๋นนิส*ยมาตํง์แต่เด็ก เมื่ออายุเพียง©๒บื่ ก็ชอบอ่านจนมืหนังสือ 

กองรอบขาง ชอบอ่านเรื่องของเชอร์ชิลเมื่อย*งหนุ่ม ๆ กวามฉลาด 

ของเขานี่นทำให้เขาเสียพนังนัอย เพราะทราบว่าจะฅองทำอะไรก่อน 

ทำอะไรหลง 

ความเฉลียวฉลาดและรอบรู้ของเคนเนคื เป็1นส*ญญล*กษนั 

ประจำนัวของเขา ความหนุ่มของเขานนนังมีความสำก*ญนัอยกว่า 

นี่คือความแฅกต่างระหว่างเขานับประธานาธิบดีคนอื่น ๆ ความ 

เฉลียวฉลาดของเขานี่น มิใช่เพื่อหาความจริงเท่านี่น แต่เพื่อจะเอา 

ความจริงนี่นมาเบ็่นประโยชน์ในการงาน เขามีแก้วอยู่สองประการ 

คือ ความคิดอย่างลึกซง และเอาความกิคนี่นมาประกอบกรรมขั้น 

เขารู้เรื่องประวัติศาสตร์ดีมาก เพราะไค้อ่านมามาก และเขาใจดีว่า 

การกระทำต่าง ๆ ■ของเขานี่นจะฅราไว้ในประวัติศาสตร์ และก็เบึน 

จริงนังนี่น เขาตองการมีชือติดไว้ในประวัติศาสตร์ เพราะฉะนี่น 

จดหมายส่วนฅวต่าง ๆ ของเขาจึงมีความสำคญควรแก่การเก็บไว้เบ็!น 

สมบัติของชาติ 



ซิ๓๑ 

ทานและภรยาทน่ารก เบนเหมือนส''ญเ]1)ล'กษณ์ซองอเมริกา ที่ 

ใกรทุกคนทํวโลกคิกกอ หนุ่มสคชนเต็ม,!!]ดํริยครา}]ทรํริ เชื่อว่า 

ร3เบาลฅองเปลยนโส,มหน่าและ'ใ(วิฅของซา']01,3าริค*}X และเชื่อว่า 

อเมรกาสามารถกวาประเทศอ'นในโลกทธุะเ!)ก็เ]นโฉมหน่าและ]]รรม. 

ชาติของโลก 

ฅลอกเวลา ๓ บี ทีท่านเขามาน่าประเทศ ท่านไม่เกยแสกง 

วาเหนอยออนทงกายและ,ใจ ทง์'''เทเกรองกดขวางที่เกิดขนมายงว่น่ 

ก็ยงมากและยื่งยุ่งยาก 

กรงหนึ่งท่านเกยพูดว่า เ- 

การเปลี่ยนแปลงใหญ่ในบ ต๙๖๐ นึ่กือ ประธานาธิบดีจะ 

ด้องเข่าไปต่อสู้ด้วยตนเองอย่างใกล้ชิด จะด้องพยายามจนสุดกวาม 

สามารถที่จะน่าโชคซะกาของชาติที่ฅนน่าอยู่ และจะด้องร'บีใช้ประ- 

ชาชน แม้ว่าจะทำให้เขาเหล่าน*นไม่มืกวามพอใจก็คาม 

ประธานาธิบดีเกนเนคั้ ได้ริกษาคำพูดน*นไว้อย่างดีที่สุก และ 

ทำได้อย่างละเอยกลออ อั,นเบนสญ่ญล้กษณของงานที่'ได้ทำมา 

แขบ'!)อรเสนเนค 

การคำเนินงานของประเทศแบบ'ใหม่ของเกนเนค ได้แถลง 

ออกมาเมื่อรินที่ ๒0 มกราคม @๙๖® ทขนบ่นไคของแกบิฅอล 

ท่านได้รวบรวมทีมกนหนุ่มที่มีก'วามรู้ไว้'รอบช่าง เช่นเดียวกบแฟรง 

กลน รสเวลฅ อายุโกยเฉลี่ยของกณะบุ้ฐีม,นตรีของ'ท่านคือ ๔๗.๓ บ 

เทียบกบ ๕๗.® บ1 ชองกแเะริ^มนตรีไอเซนเชาว์ ส่วนมากเบน 

กนใหม่สำหริบี,วอชิงด้น เบื่นกนหนุ่มที่มาจากกณาจารยของมหา- 



6๓1สุ!) 

วิทยาลยอนมีชอเสยงที่สคของประเทศ มหาวิทยาลํยฮาร์วารด คณะ 

ร^มนตรีนีจึงประกอบต่วยบญญาชน ผิดก'บคณะรไ)มนตรีของ 

ไอเชนเชาว์ ซึ่งเบนวานิชชน เหมือนก''บทีโอดอร็รูสเวสค์เขาต้อง 

การทำ เขาไม่ชอบกนที่เชื่องชำและซยบสงส''ย และโดยเฉพาะ 

อย่างยิงกบผู้ทีลาสมโ)ท8งกวามคิดและร่างกาย 

สุนทรพจน์ในการขนดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีนํ้น เบ็๋น 

สุนทรพจนทตองการให้ประเทศชาติเกลื่อนที่ภายในประเทศ และ 

เพอสนติชองโลก ตลอดเวลาของการถือบ'งเหียนของเคนเนค จด 

ประสงค์เหล่าน์ก็ได้ยินอยู่เสมอในเรื่องงบประมาณ เศรษ^กิจ และ 

นิติบ'ญญัติ ทีมใหม่น์เชำทำงานอย่างเขไ)แข็ง สมาชิกแต่ละกนของ 

ทีมรู้ดีว่า เกนเนคทราบเรื่องราวทุกอย่างดี และละเอียดในกิจการ 

ของชาติ เขาต่องพยายามรู้เรื่องทุกอย่างจนชื่นใจ เพราะประธานา- 

ธิบดีหน่มกนน์ต่องการการต่'ดสินใจอย่างรวดเร็ว และต่องการสำรวจ 

ความจริง ๆ ต่าง ๆ ก่อนจะตดสินใจลงไป ท่านได้เลิกแบบแผน 

ต่าง ๆ หลายอย่าง เช่น การประชุมครบองค์ของคณะรวิฐมนตรี และ 

สภาบองก'นอาณาจ*กร ท่านได้เลือกเอาแต่งานที่จำเบ็1นในนโยบาย 

บางอย่าง มีศ'พที่ใหม่เกิดขนใน-วอชิงต'นิ เอกซ์กอมม์ ( 6X0111^6 

001ฑฒ่แ06) เพื่อจะอธิบายการปรึกษาแบบน ท่านได้คิดของใหม่ 

ขนหลายอย่าง เช่น หน่วยส*นิติภาพ ส'มพ'’นิธภาพเพื่อก้าวหนำ 

เกยวกไเสภาผู้แทน 

ในทำเนียบขาวมีแผนกสัมพนิธํแบสภาผู้แทน ซึ่งทำ1ให้ประ- 

ธานาธิบดี เคนเนตทราบเรึองร'เว อารมณฅ่างๆของผู้แทน บางกรง 



๑๓๓ 

เกนเนดจะเช่าไปทำหน้าที่เองโดยทางโทรศพท หรอเ'ขยนจดหมาย 

ส่วนล้วสํ้น ๆ เพื่อหาเพื่อน หรืออิทธิพล 

แบบและเทคนิคชองเคนเนด‘นทำให้ท่านเทนทรูจกกนแพร 

หลายมาก ท่านเบ็๋นประธานาธิบดทสนองต่อม1ญหา โดยสง[ห 

ลกน้องทำงานท*นที ไม่ใช่รอ และหวงว่าลูกนองจะทา 

ตามความเบ็๋นจริงแล้ว เคนเนคีเบนคนสุขม และรอบกอบ 

เบนกนที่คิดเสียก่อนนาน ๆ ก่อนจะทำอะไรไป ฅองกาวให้ฝูงนก 

มาเรียงก*นเสียก่อนจึงยิง แม้ว่าท่านจะไหวฅวมากในทางกาวเมอง 

ท่านก็เบนกนรีกษาจารีตตามธรรมชาติ มีนอยคนน้กทีจะทราบวา 

ทก ๆ อย่างที่ทำไปน1ใ-แกิดแต่ความรู้สึกอนแท้จริงภายใน เช่นการ 

แสดงสนทวพจน์ในที่ต่างๆ ตลอดจนถึงการพูดทางวิทยุและโทรทศน 

เพื่อวิวัฒนาการของประเทศ ท่านได้แนะประชาชนว่า 

&ร^ ฑ0ไ า&I 701ใ!: 00ฃเท1*7 0?ไ!ไ ^๐ {อ! 7011-ลร^ ฬเาลไ 7ดใใ 

0ลฑ 6๐ ^01* 70111, 0011X1 + 17* 

นี่กวรเบนกำสอนส่าหรีบกนไทยล้วย ไม่ใช่ส่าหรีบกนอเมริก*น 

เท่าน8น 

เวลาน์น้วใจและนาตาของประชาชาติอเมริล้นอยู่ในประธานา- 

ธิบดีหน่มที่ล่วงล้บไป และครอบกรีวของท่าน ความหวังนนเพื่อ 

ประธานาธิบดีกนใหม่. 

153๒ ใ^.ซ. — 0 ใ!.ฅ. 1^าเ& 0ไา 





การศกเท 

เมอผมเบนนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาล*ย 11 ๒๔ต/๓ ผมเข่าไป 

ควยความมืดแปคดาน วิชาเรียนบี่แรกมชีววิทยา, เคมี, พี่สิกซ และ: 

ภาษาองกฤษ วิชาบางอย่างเช่นพี่สิกซ์ ผมไม่ทราบว่าจะเรียนอย่างไร 

การทำงานทดลองต่างๆผมไม่รู้เรื่องเลย ไม่มืใครมาอธิบาย ทำก่นไป 

ตามแต่จะทำไค้ ไม่มีใครมาบอกว่า การทกลองเหล่านึ่เบนของสำก'ญ 

เบนวากฐานของวิทยาศาสตร์ต่อไปข่างหนำ ผมเรียน ๆ ไปอย่างร-1รเ 

เองโดยปราศจากการสนใจ มีปาร์ตเนอร์ที่ดีก็ช่วยก่นทำการทดลอง 

ไปเรื่อย ๆ ถูกบ*างผิคบาง เมื่อสอบสั้นบผมก็สอบไล่ไค้ที่ง ๆ ที่ไม่มี 

ความรู้ทางพี่สิกซ์ที่เรียนมาเลย บางทีอาจจะเบ็นเพราะวิชาอื่น ๆ ได้ 

ช่วยร1งเอาไว้ วิชาอื่นน1นไม่ใช่ของยากที่จะเรียน แต่ถ้ามีกนสอนดี 

เอาใจใส่ เช่นภาษาอ*ง์กฤษ มีอาจารย์อ*งกฤษเบนกนสอน การเรียน 

ภาษาอ*งกฤษไม่แปลกกว่าการเรียนที่เคยพบมาแล่วจากโรงเรียนสาม'ญ 

จึงไม่เบนของใหม่ แม้ว่าบางกร8งไปสอบอ่านหน์,งสือผิดเล่มก็ไค้ 

คะแนนต1ง ๙0 ป.ซ. กว่า การเรียนชีววิทยาและเคมีก็ไม่ล่าบากถ้า 

เข่าใจทำการทดลอง และเขียนรูปเบนก็พอเรียนไค้ การที่ผมสอบไล่ 

บหนึ่งไค้น1น ทำให้ผมคิดว่า ผลสำเร็จในการศึกษาน่นย่อมขั้นอยู่ 

ก* บ ะ - 

(ต) กวามตงใจเรียน 

(๒) ความขยไเหมนเพียร 

การสอนเวลานึ่นมื ะ- 

(ต) การแสคงปาฐกถา 

(๒) การทำงานในหองทดลอง 

(๓) การคิวโทเรียล 



๑๓๖ 

การแสดงปาฐกถาน*น มีอาจารย์ที่งไทยและเทศ อาจารย์ไทย 

บางกนแสคงแล1ว่ไม่รู้เรื่องเลย ไม่ผิดอะไรก*บอาจารย์ฝร่งบางกน 

อาจารยบางท่านสอนเข้าใจดี ผมชอบจดปาฐกถา การจดนั้นสำหรบ 

อาจารย์บางกนก็ดีพอใช้ จนมีคนเอาไปลอก แล้วส่งอาจารย์อีก 

ต่อหนึง เมื่อกร1งนนมีการตรวจปาฐกถาเหมือนล้น เพื่อนทีลอกจาก 

ผมไปหนำฅาคี ๆ กรร*กชอบไว้ใจในการทำงาน ให้หมายมากกว่า 

ผมเอง ผู้ซึ่งเบื่นเข้าของการจด 

คิวโทเรียลนน มีอาจารชไทยเบ็่นกนคิว สำหร*บอาจารย์กนนํน 

ผมคิดว่าการคิวน1นมีประโยชน์ในการกระตุ้นให้พวกนิสิตไปอ่าน 

ปาฐกถาที่จดเอาไว้เท่าน8น แต่ไม่มีประโยชน์ในการที่จะได้กวามร้ 

จากอาจารย์เลย และอาจารย์ก็ยํงมีใจอย่ในอคติ 

จากการเล่าขางบน ผมจึงคิดว่าการศึกษานํนฃั้นอย่ก*บของสอง 

อย่าง คือ เ- 

ส. ผู้สอน และผู้ศึกษา 

อาจารย็๋ หรือผู้สอน 

นนมีหลายประเภทต่วยกน ที่งใจหรือไม่ตงใจ เอาใจใส่หรือไม่ 

เอาใจใส่น*กศึกษา สอนเบ็!นหรือสอน'ไม่เบน การสอนน้นไม่ใช่ของ 

ง่าย โคยเฉพาะสำหร*บอาจารย์หนุ่มๆที่ไม่เกยสอนเลย ผมจำได้ว่า 

เมื่อผมกล*บจากเยอรม*นใหม่ ๆ เมือ อ๗ บี่มาแล้ว่นั้ ผมเสียเวลาใน 

การเขียนปาฐกถาที่จะต่องใช้สำหริบแสคงช'วโมงเดียวถึง๓-๖ช'วโมง 

นํนแสคงว่ามีกวามที่ง์ใจสอนให้น์กศึกษาเข้าใจดี และทุก ๆ บื่ก่อน 

แสคงเรื่องที่ซา ๆ ล้นก็ต่องเสียเวลาอีกไม่น้อยกว่ากร1งํ้ละ © ช'วโมง 



๑๓๗ 

การแสดงปา^กถาของผมวนน ผมเตรยมฅวมาก ใช้เวลาถึง๘ช่วโมง 

เพี่อมาให้ กวามร้แก่ท่านเพียงช่วโมงเคียว 

ยพารยบางคนมีกวามเก่งในการลอนมาตงแต่ๆๅเนิด พดเก่ง 

ความจำตี จึงได้เปรียบอาจารย์บางกนที่ไม่มืกวามสๅมารถในๆๆรสฏน 

เลยเช่นผม อาจารยทีสอนเก่ง ๆ เช่นอาจารย์ประเสริ^ อาจารย์ใช้ 

ไม่ตองเฅรียมเลย หรือเตรียมก็น่อยเค็มที 

อาจารย์บางคนสอนจากตำราโดยตรง ไม่ดคแปลงหรือมืตํว 

ของฅวเองเขาไปอยู่ในการสอนเลย อาจารย์พวกน่นเบนพวกที่หลง 

งมงาย ไม่มีกวาม?ท้วหน่า 

หกสกษา เ- 

มหลายประเภทเหมือนก่น 

๑. พวกทีฉลาด เหมือนคอกบ'วเหนือนา มือย่างเคียวบาน 

๒. พวกที่ปานกลาง ชนมาเลยผิวนาและก็บาน 

๓. พวกที่พอไปได้ - ล่าช่วยเล็กน์อ์ยก็พอขั้นไค้ 

๔. พวกที่เลว แม้จะช่วยอะไรก็ไม่สำเร็จ คือไม่โผล่ให้เห็น 

ไม่เกยบานเลย 

น์กศึกษาแพทย์คือห้วกะทิของเมืองไทย เพราะประกอบถ้วย 

น'กเรียนที่เก่ง ๆ ชนยอคของโรงเรียนต่างๆในเมืองไทย ตองผ่าน 

การสอบมาหลายชน ข8นแรกคือสอบเตรียม ขนทีสองคือสอบเชำ 

มหาวิทยาล*ย ขนที่สามคือการสอบเขาเรียนแพทย์ แม้บางไรงเรียน 

จะมือภิสิทธ ไม่ฅอ์งสอบจนท่าให้เกิคการไม่พอใจขั้นมาก็ตาม 



น*กศึกษาแพทย์ที่บ่ระกอบห้วยกน,เก่ง ๆ ท'ว'ภชอาณาจกร เมื่อ 

เขามาเรียนแพทย์แต้วก็อาจแบ่ง'ไปเบนพวกค่าง ๆ หลายพวก คง 

เรียงไว้ให้คูแลว เพราะเหตุต่าง ๆ ล่งจะกล่าวไว้ข้างหล*ง 

ผมคิดว่า ความร*ก,ในอาชีพแพทย์นํ้น เบ็1นห์วิใจของการเรียน 

แพทย์ เพราะเมื่อมีฉ''นทะแล่'ว ก็ล่องมีวิริยะ จิฅฅะ และ'วิม*งสา 

11า0ย่างไรจึงปีะมืส่นทะไล้ 

ฉ*'นทะคือความพอใจร*'กใคร่ในการเรียน ตุณธรรมอ*'นนั้จะเกิด 

ไค้ก็โดยส*'นคาน หรือสี่ งแวดล่อมโนไเนํอมใจไปทางน่น เช่นบิดา 

มารคาเบนแพทย์ หรือได้รบการดลใจจากแพทย์ที่คี จากการอ่าน 

การพง และการคู เบี่นล่น 

ในการเรียนแพทย์ของเรา ล่าเรามีอิทธิบาท คุณธรรมเครื่อง 

ให้สำเร็จประโยชน์ ความสำเร็จในการเรียนจะล่องมีแน่ ๆ ล่าเราร*'ก 

การเรียนแพทย์ เราก็ล่องมีความเพียร หม่นเล่าเรียน หม่นดกนไข้ 

เมื่อถึงเวลา พะ๗ ธ0เ111ง ออก 0.?.1). พีงปา1ฐกถา ร*'บกนไข้ เรา 

ก็มาทำโดยสมำเสมอ ไม่มีความเกียจกราน เมื่อมี ธ!06180ถ07 ก็รืบ 

มาคู เพราะหาโอกาสคูได้ยาก เมื่อกด*บไปหอก็มีจิดฅะ เอาใจใส่ 

ผกใผ่1ในสี่งน์นอยู่ เอาปาฐกถาที่จดไว้มาทบทวน เอาเรื่องคนไข้ที่ 

เราไค้ร*'บมาพิจารณาคู ลาสงสยออกไปถามแพทย์อาวโสที่อยู่หรือ 

เอาหน*ง่สือมาเบี่คคูว่า กนที่มีอาการอย่างน์จะเบนโรคอะไรไค้ล่าง 

เมื่อหม่นฅรืตรองพิจารณา ( มีวิมํงสา) ก็จะพยากรณ์โรคไค้ ทารท้า 

อย่างน้อย่กลอกเวลาการศึกษา คือผลสำเร็จในบไเปลาย 



ซี ๓ ลิ่ 

เรืองอทธิบาท ๔ น้ไม่ใช่ชองใหม่ เบนเรืองที่เจ"พระยาพระ 

เสดจสุเรนทราธิบดี ได้แสคงปา;เกถาให้แพทย์ร่นพ่อของเราพงมา 

แลว ผมขอฅคฅอนเอาเน้อความบางช่อมาอ่านให้พง 

คนเราตองยึดถือเอาวิชาความรู้เบ็1นที่พื่ง ถำส้กแต่ว่าเบนคน 

ปราศจากวิชากวามรู้แต่อย่างใดอย่างหนึงแลวิ ถึงจะมีเจานายที่ฝาก 

ฅวให้ท่านชุบเสยง ท่านก็จะยกย่องอุ้มชฅนไปได้ถึงไหน เหตุฉะน*น 

กนทุกกนควรจะรู้สึกว่าจำเบ็!นจะต่องกิคหาวิชาความรู้ให้เบนหนทาง 

สำหรืบฅน และเลือกหาให้ถูกแก่นิส้ย์กวามถน้คของตน ถูกแก่ 

กำลงกาย กำอ้งบญญาที่ฅนจะทำไค้ และถกแก่โอกาสสม*ยและ 

ประเทศ ซึ่งวิชาน1น ๆ จะให้ช่องและเบนชองต่องการอยู่โดยมาก 

วิชาแพทย์ก็เบ็'นวิชาพิเศษอ้นหนึ่งสำหรืบคนที่งหลายจะเลือกเอาเบน 

วชาสาหรบฅน ก็น*กเรียนทงหลายที่อยู่ในที่นึ่ 
VI ^ ๘* ะะ-' (ะร่ 

เคเลอก แลวท จะเอา 

วิชาแพทย์เบนวิชาสำหรืบฅน จึงได้บากบนเขามาศึกษาเลาเรียนอยู่ 

ในทกวนน เมี่อฉะนนใ-เกเรียนเหล่าน็กจืาจะฅองยึคถือเอาวิชาแพทย์ 

เบนที่พึ่ง คงไค้อธิบาย•มาแลวนไเจงไค้ ก็การที่จะทำสี่งใคให้สำเร็จ 

ประโยชน์ ค้งการที่จะเรียนวิชาแพทยชเนโคยปกค้ย์อมเบนของทำยาก 

ถาการเบาก็ยากนอย ถาการหนกกยากมาก ความยากลาบากยอมเบน 

เหฅชกจงให้กนผ้ประกอบกจเกิกก'วามทอคอยทอกใจ'ทอคกายไปเสย 

การอนน์นกไม1สำเรจ แฅ่มธรรมอนหนงซงเบนอจรมิส 'เทรบสงเสรม 

อกหนนให้กนฅ่อส้ฅ่อกวามทอออยใค้ เรยกวาอทธทาท ๔ ปา ะการออ 

ฉนทะ กวามพอ,ใจรกใคร่ในสี่งนํ้น์ 

วิริยะ กวามเพยรหมนประกอทสงนน์ 

จคคะ เกาใจกก[ก![ใเลานนเมไกทอุ้ง่ำ 

วิมงสา หมนครครองทจาร^า 1นสงนน 
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ธ่รรม ๔ ขอน ไค้แก่ว่า การทเราเรยนวิชาแพทย เราฅอง 

เรียนล่วยความพอใจรีกใคร่ในวิชาแพทย ไม่ใช่เรียนควยความจา1'บ,แ 

อย่างอื่น กล่าวคือ ผ้ปกกรองหรือผูอื่นเห็นคแนะนำVเรือบงคบบญชา 

ให้มาเรียนฅนก็ทำฅาม ถาเช่นนนการศึกษาเล่าเรยนวะคไมไค 

เพราะเหฅที่ไม่ไค้มีความพอใจรกใคร่ เหตุฉะนนคนทงหลายเมอ 

รีะเรีมเขำมาเบนนืกเรียนก็คึ หรือเรียนอยู่แล่วิในบคน้คืคื ควรล่อง 

ทำความพอ'ไจรกใคร่ในวิชาทีเรียน 1ห้เกีค เมือเกิคฉนทะ คอความ 

พอใจรกใคร่แลว ก็ล่องมีวิริยะ คือกวามเพียรพยายามเล่าเรียนให้ 

สำเร็จ อย่าเกียจกราน และล่องมีจิฅฅะ คือเ อาใจผกใผืในวิชาไม่ 

วางธระเพิกเฉย และยงตองมวิมงสา กอความฅรฅรองพจารณาใน 

บทในขอทเลาเรยนใหรโดยล้ดเจนแจมแจง อยาสกแฅวาเรยนพอ 

แล้วไปว้นหนึ่ง ๆ ล้าเรียนไม่ร้การที่เรียนก็ไม่เบ็นประโยชน คุณ 

ธรรม ๔ ประการนึ่ที่กล่าวว่าถ้ามีอยู่บริบูรณ์ในผู้ใดแล้ว ก็อาจจะ 

ล้กนำบุคคลผู้น8นให้ถึงสงที่ล้องประสงค์ ซึ่งไม่เหลือวิล้ยไค้ น',กเรียน 

ควรจะใช้คุณธรรมท5ง ๔ ประการน็ เบนเครื่องอุดหนุนใจให้เก๊ก 

กวามอฅสาหะเล่าเรียน 

ที่กล่าวมาแล้วล้างล้นเบื่นหล้ไสำก*![ษในการศึกษา แก่ล้อ 

ปลีกย่อยในการศึกษาย*งมือีกมาก ซึ่งจะล้องอธิบายให้เล้าใจ 

ในต่างประเทศได้มีคนล้นกล้าเกี่ยวก*บการวิธเ'รียน กันมาก 

เบนที่ทราบกันดีแล้วว่าทุก ๆ บื่ มีนักศึกษาที่เรียนไม่ได้เบ็นจำนวน 

มาก บางคนตก บางกนไม่สนใจ แม้แก่นักศึกษาที่เก่งก็จำเบน 

จะล้องร้หล้กวิธีเรียนที่ดีเหมือนกัน ขอความต่าง ๆ ที่จะอธิบายให้พ้ง 

ก่อไปนอาจจะใช้ได้เบี่นประโยชน์ ๒ ประการ 



@๔0 

๑. เบ็!นการสอนวิธีศึกษา 

๒. เพื่อผึกให้มี'แส'เยดี,ในการศึกษา 

ท่านอาหะคิคว่าทำไมถึงจะมาแนะเรื่องการศึกษาเวลานั้ ที่จริง 

ก็ชำไปจริงควรจะเรื่มเสียแฅ่บึ่ที่ ๑ แต่ว่าไม่มีอะไรสายเกินไปในการ 

ที่จะปริบปรุงแก้ไขวิธีศึกษาของท่านให้คีขั้น เพราะพวกเราชาว 

แพทย์ เราไม่ได้หยดอย่แต่การสอบริบปริญญาแพทยศาสตร์บณฑิต 

ยิงมีการเรียนต่อไปอีกมาก ทกสาขา ฅลอดชีวิต 

การเรียนวิธศึกษานั้น ไม่ใช่ของง่าย ท่านจะต้องทำอย่าง 

จริงชัง เราจะพยายามที่สดที่จะให้ท่านเบึนนกศึกษาที่ดีขึน 

บทแรก - การเรียนให้มียล 

การเรียนเบนศิลปและความสามารถ เบี่นศิลปที่ท่านจะตอง 

ผึ1กห่คเสมอเพื่อให้สำเร็จเบ็นแพทย์ ปริญญาเหมือนยิบส็ง ทงหลายใน 

โลก วิธีเรียนน1นมีหลายอย่าง ที่คีมีประโยชน์ เสียเวลานอย ทีไม่ดี 

ย่งยาก เสียเวลามาก ถ้าท่านพิจารณาคูการศึกษาของท่าน ท่านจะเห็น 

ว่ามีวิธีการหลายอย่างที่ไม่ทำให้ท่านเรียนดี ขอความต่อไปนีจะช่วย 

ให้ท่านเรียนดีขน 

ยิงได้กล่าวแลวช่างต้น วิธีเรียนน้มีประโยชน์ไม่เฉพาะ 

น์กศึกษาที่อ่อนเท่านน มีประโยชน์สำหริบน'กศึกษาที่ดีดวย นก 

ศึกษาส่วน มากไม่รู้ชักวิธีเรียน มีมทาวิท ยาล'ยหลาย แห่ง ในสหริ^ 

ที่มีหล"กสตรสำหริบสอน1วิธีเรียนแก่น”ไกศึกษา 

I 



0๔1ซี) 

สิลปไ134การเรียน 

การศึกษาคือความพยายามอย่างเต็มที่ ๆ จะเรียน 

( อึ 18 311 &ไ!-๐ฆเ1: 6^01*1: 31 1631*111ฑอึ ) 

การแบ่งเวลาเรยน 

การศึกษาจะสำเร็จได้น1นท่านซะด้องแบ่งเวลาให้ถก ท่านจะ 

ด้องเตรียมเวลาไว้ล่วงหนำเบนว*น อาทิตย์และเทอม เมื่อตื่นชนมา 

แล่วท่าน'จะต่องมีแผนการ ยี่งมีการสอบด้วิย ก็ย์งด้องการแบ่งเวลา 

ให้ถกด้อง ถาไม่กำหนดเวลาไว้แน่นอน ท่านจะไม่มีเวลาพอ 

สำหรีบ่เรียนสึงที่ท่านตองการ แม้ว่าจะเรียนเก่งก็ตาม 

การแน่งเวลานน ไม่ใช่ส*กแต่ว่าจะกะเวลาว่า เวลาน่นศึกษา 

วิชาน5น วิชาอย่างหนึ่งจะตองมีว่น่ เวลาเฉพาะ เช่นการศึกษา 

ของยากจะตองหาเวลาและว*นที่ดีที่สุด นอกจากแบ่งเวลาแล่วิ ท่าน 

จะดองตรงต่อเวลา มีที่เรียนดี เรียนไม่มีอะไรรบกวน มีโฅ๊ะน่ง 

สบาย มีแสงอ่านหน*งสือได้โดยไม่ต่องเพ่งมาก มีใจแข็งพอที่จะ 

ไม่ผล่ดว*นประด้นพรุ่งในการเรียน มีโน้ตจดไว้เรียบรี'อย 
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โนตของท่านเบืนอย่างไร ? 

ทานควรจะจด และจดให้เรยบรอย ถกย่อง 

ท่านย่านหน*งสือเบนไหม ? 

เบ็่นคำถามทโง1 ใคร ๆ ก็อ่านไค้ แย่มีใครคิด'ว่าเขาอ่านได้ 

ดีแก่ไหน ใ บางกนอ่านเลวมาก เมื่อเทียบก*บอีกกนหนึ่งจะรู้สึกว่า 

เขาเกือบจะอ่านไม่ออกเลย ท่านอ่านเร็วแก่ไหน ท่านจำได้แก่ไหน'? 

(น*กศึกษาส่วนมากจำไม่ได้แม้แย่ครึ่งหนึ่งที่ฅนอ่าน ภายหล*งอ่าน 

หยกๆ) ท่านทราบไหมว่าฅอนไหนควรจำ ท่านอ่านชาร์ต และ 

ฅาราง ? เมื่อท่านได้หน*งลือมาอ่านท่านทำอย่างไร เมื่ออ่านแล,ว 

ทำอย่างไร? (น*กศึกษาบางคนบี่คหน*งสือแส่วิห*นไปทำอย่างอน) 

ท่านอ่านหน*งสือที่กรส่งให้อ่านกี่เที่ยว ท่านอ่านตำราอย่างเดียวก*บ 

อ่านเรื่องอ่านเล่น ? ท่านอ่านเคมีและมนุษยวิทยาแบบเดียวก*น ? 

ท่านเตรขมต'วอย่างไรย่อนเขาหองเรสน และย่อนสอบ? 

ก่อนเข้าห้องเรียน หรือหส่งเข้าห้องเรียน ท่านเฅรียมอ่าน 

ไว้ก่อนหรือเปล่า ? 

ท่านเข้าห้องเรียน มีกำถามที่ท่านตองการจะให้ออบ ? 

ท่านทบทวน คโนฅ และอ่านหนงสือกืคร*,ง ? 

ท่านทบทวนวิชาย่าง ๆ เหมอนกนห'50.ไมเหมอ1แ ? 

ท่านมีเวลาพอสำหร*บเขียนตำดอบไน1'รสาสอ,-, ไ 

ทานตอบมีดจนเสยหเมาย ความผดนนเบนอยางไร ทาไมกง 

ทำผิด ? 

การสอบลงกองช่วย'ให้'ท่านเฅรี1ยมตํวิดีขั้น และสอบไล่ได้ดีขั้น ? 
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เราจะพยายามตอบกำถามเหล่านิแก'ท่านในบทก่อไป 

ความสามารดมูลฐาน (38810 ร)*:!!!ธ) 

นำศึกษากวรระมีความสามารถมูล1ฐานอย่แลิว แก่ก็มีน้อยกน 

นกศึกษาส่วนมากอ่านหน้ง์สือไม่เบ็'น นี่พดถึงนำศึกษาอเมริก้น เรา 

เคยปรารภก้นเสมอว่า นำศึกษาไทยอ่านหนำ)ลือไม่เบ็1น ยื่งมาอ่าน 

หนงสือองก!:)ษ ยงไปกน.ใหญ่ ที่จริงการอ่านนำ,จำเบนก่องผึกท!ง 

นำศึกษาอเมริก้นและไทยนอกจากจะอ่านชำแล้ว (อเมริก้น) ยำ 

อ่านไม่ถก พวกนีทำปากขมุบขมิบ อ่านตามฅวหนำลือ และทำ 

อะไรหลายอย่างที่ขำขวางความเขำใจ และทำให้ชำ 

นกศึกษาไม่รู้จำกำเทคนิคต่างๆน่นเไ]นของธรรมคา กำเหล่าน้ 

เบนสงที่จะตองเรียนรู้ในมหาริทยาลำ นำศึกษาบางกนแก่ส่วนนำย 

ไม่รู้กำง่าย ๆ จนเวลาสอบก่องไปถามผู้คมสอบ นำศึกษาพวกน 

ไม'เคยใช้ปทานุกรมให้เบ็1นประโยชน์เลย 

เมื่อไม่เขำใจกำง่ายๆ เหล่านิแล้ว ก็เบนการยุ่งยากในการเรียน 

เพราะจ*บกวามสำก*ญ ๆ ไม่ไค้เวลาอ่านหรือพ้ง 

ความแตกค่าวระหว่ารมหาวมยาลำ ก่ำโรรเรียนสาม”ดุ! 

ในโรงเรียนสามญนน หลำสูตรไค้ฅํ้-งไว้สำหรื'บนำเรียนทํว'ไป 

ไม่ใช่สำหรืบนำเรียนชำเยียม แสะการงานทีจะคองทำก็มีไว้สำหรืบ 

นำเรียนธรรมดา เพราะฉะนนกนเก่งหน่อยกไม่เหนือยมาก การ 

แข่งชินก็ไม่หนำนำ 
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ในมหาวทยาลยสถานการณ,แปลกไป ประมาณ ๓0 ป.ซ. 

ของนกเรยนมโอกาสเขามหาวิทยาลย และ [ดยมากเบ้นนักเรียนดี 

ไดรบรางวลมาแลว ในมหาวทยาลยหลๆสตรมไว้สํๅหรืปนว้ๆกึท!;เๅ 

ที่ดี เพราะฉะนํ้นถาท่านสอบได้ ๘0-๙0 ป.ซ. ในโรงเรียนสามญ่ 

เมือเลัามหาวิทยาลัยอาจจะเหลือเพียง๔0-๖0 ป.ซ. ในมหาวิทยาลัย 

ท่านจุะฅองเรียนดวยตนเอง ไม่มีการบ้าน แต่ท่านท่องหางานทำเอง 

เวลาว่างระหว่างการสอนจะต่องถกใช้ให้เบ้นประโยชน์ ท่านเบ้น 

ผู้ใหญ่แลว ไม่มีใครมากอยสอนท่าน มีแต่กำแนะนำเล็กน้อย ท่าน 

น้องเบ้นน้วของท่านเอง 

ผู้ปกครอง 

ผู้ปกครองทกกนมีกวามหลังดี แต่บางทึกไม่ถูกทาง ผู้ปกครอง 

บางฅนไม'ทราบว่าที่มหาวิทยาลัยน1น มีการแข่งลันลันมาก มากร^น 

การเรียนสูง และบุตรของฅนนนไม่ได้เตรียมน้วมาสำหลับการเปลี่ยน 

แปลง เมื่ออยู่โรงเรียนสาม'ญอาจจะเห็นว่าการได้ ๘๐-๙0 ป.ซ. 

เย้นของธรรมคา แต่เมื่อเลัามหาวิทยาลยแลว ได้คะแนนน้อยไป 

ถนด ผู้ปกครองอาจจะสงลัยว่าบฅรชองตนไม่ทำงานพอหรือขีเกียจ 

และอาจจะว่ากล่าวน้กเตือน 

ครามสามารดและความสนใปี 

เด็กบางกนไม่ชอบการเรยนซนสูง ชอบเบ็นช่างเกรีอง กะลาส 

เรือ หรือซาวนา ไม่ใช่ชองแปลกประหลาดเพราะส*งกมอองการกน 

เช่นน เท่ากน นักศึกษามหาวิทยาลยจึงกวรจะปล่อยให้แกเรียนคาม 
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ไจสมกร ผู้ปกครองม่กไม่ทราบว่า สติบ'ญญาน*นีเบนมรกกสืบเนื่อง 

กนมา เบื่นความจริงของชีวิตที่หนีไม่พ่น ไม'ควรจะให้เด็กเรียน 

ถ้าไม่มีสติบ ญญาพอ 

คิดว่าตนเก่งมาก 

นกศึกษาส่วนมากนึกว่าตนเก่งเกินไป เช่นถ้ามีการถามถึง 

ความเร็วของการอ่าน, ศ*พท์, การจดโน*ต, สะกด ฅามธรรมคามีพวก 

ตีมากประมาณ ๒๐ ป.ซ. อย่างกลาง ๖0 ป.ซ. และอย่างตำ ๒0 ป.ซ. 

แต่ถาทดสอบกบนกศึกษาจะได้ผลตรงก่นข้าม จะมีพวกอำง'ว่าด็มาก 

๓๕-๖0 ป.ซ. พวกตำเพียง @-๘ ป.ซ. เท่าน,น 

ทำไมดงชะทำงานได้เสรชเรียบรํด้ข 

(ด) ต,องมแผนการ 

เพราะแผนการ ช่วยประหยดเวลา การมีแผนการเรียนท่าให้ 

เราท่าอะไรได้ตามที่ต่องการ ไม่เกิดความย่งยากขน เมื่อได้มี 

แผนการด็แล่วท่านจะมีเวลาพอที่จะท่างานที่ท่านต่องการ และเวลา 

พอสำหร*บทำอย่างอนต่ว่ย 
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สำหรไ}นํกศกษาแพทย์ 
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(๒) ตองใช้เวลาให้เบนประโยชน์ 

ตามแผน แบ่งออกเบ็1นชว'โมง ๆ น*กจิตวิทยาทราบโดยการ 

ก,นกว้าอย่างใหญ่ๆว่า เราจะทำงานไค้ดีถ,,าทำงานกรำเคร่งเบนเอลา 

นานพอสมควร จากน์นตองพ*กผ่อนบางไปทำอย่างอน สำหรบพวก 

น.ศ.พ. ทุก ๆ ชํวโมงอ่านหน*งสือหรือทำงาน ๔๕ นาพี หยุดพก 

๑๕ นาที อาจจะเบนแผนการศึกษาที่เหมาะ 

(๓) จะศึกษาเมอไร 

ควรจะทำภายหล*งที่ไค้เขาหองเรียนมาใ'1'’1บ่ ๆ ถาเบนการดอง 

ทํอฺงบ่น ก็ฅ้องทบทวนก่อนเขาห*!องเรียน 
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(๔) การศกษาจากปาฐกถา 

หลงปาฐกถา เอาโนฅนนมาอ่านทบทวน แท่ฅํ'องแน่ใจว่า 

เขาใจปาฐกถานนคี โคยมากท่านจะท่องมาแก้ไขอีกมาก หรือ 

เพมเฅม ถาได้เอาโนฅมๅอ่านหลงพงใหม่ ๆ ความจำของท่านย''งสด 

ใส กสามารถจะทำให้เขาใจได้ดี และแก้ไขได้ง่ายกว่าท่งไว้นาน *1 

การอ่านหน''งสือก่อนปาฐกถาน1นเบ็นกฏิที่ใช้เบึนผลดีม-เอ 

ในการเรียน เพราะถาท่านรู้เรื่องปาฐกถาคี ท่านก็เรียนได้อี และ 

ท่านก็จคไค้ดี เพราะท่านทราบว่าอะไรสำค”ญ อะไรไม่สำก''ญ 

(^) การศกษาจากคนไข้ 

เรื่องนั้เบนเรื่องสำก'ญมาก เพราะจะเบนหล*'กของเราท่อไป 

ขำงหน่า ถาเราอยากจะเบนแพทย์ที่ดี จะท่องถามประวัติและกรวจ 

ให้ละเอียด พยากรณ์โรคว่าเบ็นอะไร และเผาดูการเปลี่ยนแปลง 

ท่อไป ถามการผ่าฅดกไปดูสเปซเมนซทฅดมาว่ามีรปร่างเบืนอย่างไร 

เช่นพวกท่อมไทรอยด์รูปร่างล'กษณะอย่างไร อย่างไหนเบึนกอพอ(า 

ธรรมคา, คอพอกเบนพิษ อย่างไหนเบนมะเร็ง ติดดามผลไปจุนถึง 

การฅรวจทีสชูอย่างละเอียด ถากนไข้หายกล*บปานหรือดายก็ท่อง 

พยายามฅรวจศพให้ได้ การปล่อยให้ผู้บวยดายเฉย ๆ โคยไม่รู้ว่า 

เบนโ รกอะไรนน เบนการโง่มาก เพราะการพยากรณ์โรคทางคลินิก 

และทางพยาธิวิทยาน1น อาจจะผิคกนได้มาก ๆ ฅง ๒0- ๓0 ป.ซ. 

เมื่อได้ผลดลอดทํ้งกนท่งน์ จคย่อๆ ไว้ศึกษาท่อไปภายหน้า จะได้รุ'ป 

ประโยชน์มาก 
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จะใช้เวลาอย่างไร ? 

นกศึกษาบางคนเมื่อทำแผนการ!,สร็จุแย่ว่ ไม่ใช้ให้ไค้ประ- 

โยชน เพราะเบนพ่อพวงมาลิย 

พอเรื่มจะอ่านหน'งสีอ เขียนหน*,งลือ เวลา ๗ ล.ท. ก็เห็นว่า 

ดินสอทู่ฅองไปเหลาดินสอให้แหลม ไปหํองเพี่อนเห็นมีคนคุย 

ก*นมากเรืองมวย อดไม่ไค้เข1าไปคุยก'บเขาบ้าง คุยไปคยมาเสียเวลา 

ไป แล่ว ๑ ช้ว่โมง กล*บมาบ้องคิดว่าว*นนมีโปรแกรมโทรท*ศน์ดิเรื่อง 

XIIธ ฃฑเ01X0๒1.16 ย่องคุ เพราะฅื่นเย่นเหลือเกิน เบี่คดไปจนจบ 

ถึงเวลา ๑๐.๓0 ล.ท.แล่ว ช*กิหิว ย่องออกไปหาขาวย่มปลาอร่อยๆ 

กินส*กชาม เลยหมดเวลา 

การเบนพวงมาล*ยนั้ เบื่นสาเหตุสำก'ญของการล่มเหลวในการ 

ศึกษา และมีน*กศึกษาจำนวนมากที่เบี่นอย่างน เบ็1นบ้ญหาที่แก้ยาก 

แค่ก็พอจะแก้ไค้ 

ท่านย่องเบ็่นกนใจแข็งพอ ไม่ยอมให้อะไรมาช*กจูง เรื่มค 

หน’งสือเบ็เนเวลาส1น ๆ ก่อน เช่นประมาณ ๓๐ นาที แล่วพก©๕ 

นาที ล่าท่านทำงานเบนผลดีช”วเวลาเพียงเล็กน'อยก็ดิกว่าเสียเวลา 

หลายช,วโมง ไม่ไค้ทำอะไรเบนชนเบื่นย่นเลย 

เมื่อท่านเริมอยากทำงานจริงๆจงๆ แลว จึงค่อยเปลยนแปลง 

สกีมทีละเล็กละน*อ่ยยืดเวลามากเข่า สีงสำกญทีสุคก็กึอใช้สมาธิ 

ให้เดิมทื่อย่เฉพาะเรื่องเดียว เมอทำงานอย่าทำใจวอกแวก 
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จะศึกษาที่ไหน ? 

ที่ที่คึที่สดคือ ห้องสมด เพราะที่นํนมีหน*งสือพอหยิบยืมไค้ว่'1ย 

และที่สำก*ญที่สุดคือ ความสง*ค ปราศจากกนรบกวน เขามีกฎอยู่แลว 

ที่หออาจจะมีเกรื่องรบกวนมาก เช่นคนน่นเล่นวิทยุ คนนนกุยคง 

กนน่นเคะ!)บ ทีบ*านก็เช่นเคียวก*น อาจจะคบแคบ พีนองกวนหา 

ความสงบไม่ได้ แต่อย่างไรก็คีบางกนอาจจะมีททเขาซอบโคยเฉพาะ 

ก็ได้เช่นที่ท่านา ตามการก่นกว่าน้กศึกษาที่เรียนจากห้องสมุด 

ได้คะแนนมากกว่าน*กศึกษาที่เรียนจากที่อี๋น 

ล,กษณะของที่ศึกษา 

โต๊ะควรจะเรียบไม่มีเครื่องจูงบัยนํตา เช่นรปศิลปต่าง ๆ ที่ 

ย']ยวน ถาเกลั้ยง เตียน เรียบ ก็จะทำให้มีสมาธิ ไฟจะต้องสว่าง 

พอ ไม่ต้องเพ่งมาก ดวงไฟ.ควรจะเช็คให้สะอาคปราศจากหยากไย่ 

โต๊ะอย่าตงชิดก*บหน้าต่างน*ก ภาพต่าง ๆ ที่เห็นจากโต๊ะจะทำให้ไม่มี 

ความแน่วแน่ 

กลวิธในการศึกษา 

เขาแบ่งออกเบน 

สำรวจ ถาม อ่าน ท่อง ทวน 

สำรวจ เรองกอนจะศึกษา เหมือนกนจะเดินทางไปไหน 

จำเบ็นจะต้องศึกษาแผนที่เสียก่อน สำรวจหน*งสืยิ เรีมแต่การอ่าน 

กำนำ นี่เบนเรื่องสำก้ญ เพราะที่กำนำเขาบรรจเน่อกวามต่าง^ไห้ 

โดยย่อ ต้อไปคือสารบัญ เบคคุหน*งสือให้ทํว แห้วิจบบัวยการอ่าน 

ย่อเรื่องแต้ละบท 
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สารวจ ฅองทำละเอยกกว่าสำรวจุเหน่งสอ และฅองคทํวเรื่อง 

โดยเฉพาะ เพราะผู้แต่งตำราถือว่าหัวเรื่องเบนของสำ?ๆญ'[นการ 

เขาใจเรื่องให้กระจุ่าง การลำหับหัวเรื่องให้เบ็๋นหัวเรื่องย่อย ๆ ก็ 

สำกญ จงหม่นพิจารณาค 

ดำดาม 

เรื่องต่าง ๆ ที่สมควรจะจำโนตำราหรือในช่วิฅหักจะคอบหัวย 

คำถาม กนบางพวกหรือส่วนมากหักจะจำคิดใจเรื่องที่ฅอบคำถามมาก 

กว่าอ่านแหัวใหม่ ๆ กนที่มีคำถามคือคนที่มีค'วามมุ่งหมาย 

ใกรเบนกนคงคำถาม'? หัวท่านเองหันแหละเบี่นกนสำหัญที่สุด 

ทกกร1งที่ท่านเห็นหัวเรื่องจะหัองฅํ้งกำถาม และอย่างหัอยทีสุก 

ประโยก ๆ หนึ่ง ท่านก็จะฅองถามว่ามีกวามหมายว่าอย่ างไร ใ 

พวกหักสืบหักจะหัองฅํ้งคำถาม และหักสืบส่วนมากก็เบ็นเรอง 

ของหมอ เช่นเรื่องเชอรลอกโป็ลมอนลือชอ ของโกแนนด ดอยย 

ก็แต่งโดยหมอผู้,ชำนาญทางนิติเวชวิทยา 

พวกแพทย์อย่างเราก็เหมือนกน คองฅงคำถามและคอบอยู 

เสมอ เช่นพบกนไข้ที่มีการอาเจียนเบื่นเลือด เราจะฅองถามควเรา 

เองว่า เลือดนนมาจากไหน มาจากกระเพาะ, หลอคอาหารหรือลำไส้ 

หัามาจากกระเพาะอาหาร จะฅองถามกนไข้อะไรหาง ไ ถามาจาก 

หสอดอาหาร จะหัองคิดถึงอะไรบาง'? 

การที่จะถามเบนนึ่นหัองการผึ1กฝน เมอชำนาญแล'รมนกเบ็น 

ส่วนหนงของกวามคิดของทาน ไมท่าใหทานชกชาเสยเวลาเลย 
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เรื่องต่อไปนื่แสดงถึงกวามสามารถของนักสืบเมืองไทยในการ 

ด-งกำถาม นักสืบผู้นื่คือนายแพทย์ถด้ลย์ อาศนะเสน แห่งโรงพยา- 

บาลตำรวจ 

เรื่องเกิคขนเมื่อเดือนกุลาคม ๒๔๙๖ เกี่ยวกบศพชาย อายุ 

ประมาณ (1)0 บื่ จากการผ่าศพฅรวจ พบว่าด'บแดก ตามร่างกาย 

มืบาดแผลฟกชาหลายแห่ง รวมท8งฅรงตำแหน่งที่มืฅ'บแดกดวย ซึ่ง 

ด้นนิษฐานว่า เนื่องจากถูกทำร้าย กระเพาะอาหาร มือาหารอยู่เต็ม 

อาหารประกอบด้วยหนังหมชนบางๆเล็กๆเบนจำนวนมาก มืข้าวสุก 

ซึ่งย*งเบนเมล็ดปนอยู่เล็กนัอย มืเศษด้กชนเล็ก ๆ ล*ก่ษณะเบนกาก 

ฝอย ๆ กล็นกล้ายฅะไกร้ 

จากรายงานข้างด้นนื่เองทำให้ตำรวจเจ้าของเรื่องเกิดมโนภาพ 

ขน อาหารที่มือยู่ภายในกระเพาะอาหารของผ้ฅาย น่าจะเบนยำ 

หนังหมู ส่วนมากม'กจะรบประทานเบนก'ขแกลมร่วมไปก*บการดื่มสุรา 

ตำรวจจึงด้องด้งกำถามว่า ใครได้เลยงสุรากับยำหนังหมู จึงลงมือ 

สืบท'นที ในไม่ชาก็ไค้กวามว่า ที่บานหนึ่งอย่ไม่ไกลจากที่พบศพ 

ได้มืการเล็ยงอาหารด้นในคืนก่อนพบศพ อาหารสำค*ญที่ใช้เบนแกด้ม 

คือ “ยำหนงหมู" เท่านนเองทุกสืงทุกอย่างก็ค่อยๆคลี่กลายออกมา 

ทีละเปลาะ จนกระด้งได้ก'วผู้กระทำผิดมาให้ศาลก*ดสืนลงโทษไค้ 

การล้าน 

น*กศึกษาส่วนมากอ่านหนังสือไม่เบน เพราะเสียเวลามากใน 

การอ่านสืงที่ไม่เบนประโยชน์ เขาไม่เห็นจุกสำกัญ เรื่องนึ่จะด้อง 

อธิบายด้นให้ละเอียดต่อไป 
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อ่านควยความพนปีพิเคราะห 

การอ่านคำราก8องอ่านควยกวามกิค ผิดกบการอ่านเรื่องอ่าน 

เล่น ซงไม่ฅองการจำให้ละเอียด ตำรานํ้นมืกวามร้หเายอย่างที่จะ 

ตองเสาะหา อย่าขามสงสำกญไปเสีย อ่านเพื่อจะตอบคำถามของ 

ท่านเอง หรือของกร ขณะที่อ่านท่องพยายามถามท่วเองว่าเขำใจ 

หรือเปล่า 

ทุก ๆ ขณะที่อ่านท่องจำไว้ว่า ท่านท่องเขำใจและจำทท่าน 

อ่านได้ ท่าท่านทำคงนท่านจะไม่ไค้ยินเช่นเกยว่า “ฉินลืมที่ฉินอ่าน 

อยู่หยก ๆ ไม่มเหสีอ” 

ปีดคำที่สำคํญ ๆ 

คำหรือพยางค์ที่เขียนเอียงหรือฅวโตท่องจำ เพราะคำเหล่าน 

เหมือนหำเรื่องทำไว้เพื่อให้ผู้อ่านหยุคและสนใจ ท่องกำเหล่าน้ 

๒- ๓ กรง ให้จำไค้ และเขาใจความหมาย 

อ่านทุกอย่าง 

เวลาอ่าน อ่านทุกอย่าง อย่าขำมตาราง กราฟ และรูปแสดง 

ต่างๆ สงเหล่านั้มืก'วามหมาย เพราะทำให้เขำใจง่ายกว่าคำอธิบาย 

มองดแต่ผาค ๆ ก็ทราบเรื่องดีกว่าคำอธิบายตํ้งหนา จงจำภาษิตที่ว่า 

“ภาพร'ปเดียวมืก่ากว่ากำพ*'นคำ’, ตารางก็เหมือนกน แต่ม''กจะเห็น 

ไม่ชํคอย่ างรูป 
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ท่องบ่น 

การท่องเบนชองเก่าแก่ ที่พิสจน์แลำว่ามีประโยชน์ในการเรียน 

และการสอบ ก่อนทีหน'-งสือจะถกคิดขั้นมา หรือในเมืองทหนงสือ 

มีนอ่ย การท่องคือหำใจของการเรียน ค่พัภีร์ทางศาสนาต่างๆทงไทย 

และเทศที่ฅกสืบมาหลายร้อยบ้น่นก็เพราะการท่องบ่น เด็ก ๆ ตาม 

โรงเรียนของเราเวลานึ่ก็ใช้ท่องก'นมาก 

ค่าของการท่องบ่น 

การท่องบ่นเบึนวิธีที่ให้ผลดีอย่างหนึ่งในการอ่าน บางทีท่าน 

ไม่ทราบว่าท่านจำอะไรไค้บ้างภายหล'งอ่านแล8ว ลองท่องคท่านจะ 

ทราบไค้ และการท่องจะบอกไค้ว่าท่านโง่หรือฉลาดแค่ไหน 

เพื่อจะให้แน่ใจว่าท่านเขาใจและจำไค้ ท่านจะตองหยุดเบน 

ระยะ และพยายามนึกถึงเรื่องค่าง ๆ ที่ท่านอ่าน นี่คือการท่องบ่น 

เช่น เมื่อไค้อ่านไปบทหนงแล่,วลองนึกถึงหำเรื่อง และความคิดต่างๆ 

แค่ละเรือง ท่านสามารถจะย่อเรืองไค้ไหม โดยไม่กล'บไปเปิด 

ทน*งสือดใหม่ ลองพยายามทำดูและลองสอบสวนดู ว่าท่านไค้นึกออก 

ทกอย่างหรือเปล่า ถานึกไม่ออก มีเรื่องอะไรบ้าง จำอะไรผิดไปบ้าง 

รอสกครู่ลองทบทวนดูใหม่ 

กฎมีอยู่ว่า ขณะที่อ่านนนหยุดเบนพัก ๆ เพื่อท่องของสำค'ญ 

ในบทหนึง ๆ การท่องนนให้ผลดีเลิศในการจำ ถาท่านอ่านร้อยแก่ว 

เรืองขนาดกลาง เมืออ่านจบแล่ว ท่านจะจำไม่ไค้แม้แค่ ๕0 เปอร์- 

เซ็นต์ การลืมนนไค้ เ3มฅงแท่ท่านไค้อ่านแล8ว และก็คำเนินการ 
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ทำลายก่อไป พอรุ่งขั้นท่านจะจำไค้ไม่เกิน ๒๕- ๓0 เปอร์เซ็นต์ 

ก่อจากน1นไปความจำจะค่อย ๆ เสื่อมไป จุนถึงปลายอาทิฅย์ที่ ๒ 

ท่านจะจำได้ไม่เกิน ©0 เปอร์เซ็นต์ 

เปอร์เซ็นต์ของกวามจำที่เหลืออยู่น่น่ ย่อมขั้นอยู่กบการอ่าน 

ของท่าน สื่งที่อ่าน และแก่ละบกกลที่มีความจำผิดก*น ตำเลขที่ไค้ 

จากขำงบน ไค้'จากน*กิเรียนม*’ธยมหลายพน แบ่งเบนสองพวก พวก 

หนึ่งท่องให้พงทันทีทลังจากอ่าน อีกพวกหนึ่งทคสอบเวลาก่อมา 

๓ อาทิตย พวกที่ท่องบ่น ๒ กรงหลังอ่านจำไค้ ๘๐ เปอร์เซ็นต์ 

พวกที่ไม่เคยท่องเลยจำไค้เพียง ©/๖ ซังหมายความว่าพวกที่ไม่ 

ท่องบ่นเลยนนลืมภายในว*นเทียว มากกว่าพวกที่ไค้ท่องหลง ๖๓ วน 

ดวรชะท่สจนากนฮยเท่าไร? 

ท่านควรจะท่องนานเท่าใด,? นึ่แลัวแก่เรื่องที่ท่านเรียน เรื่อง 

ที่ไม่ลัมพ*นธ์ลัน และไม่มีความหมาย การท่องจำเบ็๋น ๙๐-๙๕ 

เปอร์เซ็นต์ของเวลาของท่าน เชนกฎต่าง ๆ ซื่อ ศกราช จำนวน 

สฅรค่าง ๆ ลัาเบนเรื่องคลัายเรื่องอ่านเล่น เช่นประวัฅิศาสฅร การ 

ท่องบ่นก็น่อยลง จนเบน ๒๐- ๓๐ เปอรเซนฅ ในพวกจิฅวทยา 

เศรษ^ศาสตร์ และการเมือง อาจจะทัองการการท่องบ่นถึง ๕0 

เปอร์เซ็นต์ 

แก่จงแน่ใจเถิดว่า เวลาท่ใชในการท่องบ่นบ่นจะ'ให้ผลคุมค่า 

น*กศึกษาที่ใช้เวลา ๘๐ เปอร์เซ็นต์ สำหลับท่องบ่นจะทีกว่านักศึกษา 

ที่อ่านอย่างเดียวแลัวไม่ท่อง สิ'งทท่านจดจำไว้ไค้ในการทองน*นมมาก 

จนท่านเสียเวลานอยในเวลาอ่านอีกก'ร5งเ'ทื่อท,บ,ทวนสำห'ลัมฺสอษ 
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เมอ'ไรชงปีะม่03 

เม0ท่านอ่านจบหวาเว้ธทนงแล่'3 ล่าท่านปล่อยไว้จนอ่านหมด 

บทจะมากเกินไปจนมำ การท่องนอกจากจะช่วยจำไห้ไค้ดี ยำมี 

ประโยชนอีกคือ ทำให้ มความสนใจต่อเรอง และช่วยแกิความผิด 

แก้เมือท่านไค้ขามของสำคญบางอย่างVเรือกวามเช่าใจผิด 

การทบทวน 

การทบทวนนนเบื่นของจำเบ็1นที่นํกศึกษาทกคนทราบดีแล่''า 

โดยเฉพาะก่อนเช้าสอบ ไม่มีอะไรแปลก คือการรวมสี่งท่าง ‘า ที่ไค้ 

กล่าวแล่วเช้ามาให้เบนระเบียบ 

การสำรวชิ 

การสำรวจสิ'งที่ใค้ทำหรือเรียนไว้แล่ว ในหำเรื่องเรื่องหนึ่ง 

ลองท่องสึงที่ไค้อ่านมาแล่ว ซึ่งท่านคิดว่าจำไค้ 

การอ่านใหม่ 

อ่านใหม่เพื่อจะให้แน่ใจว่าไม่ไค้หลงลืมส็่งที่ควรจ;;อ่าน นละ 

เพื่อพื่นฟูความจำ การอ่านเรื่องย่อหรือโนฅ ค่างก็ทำอย่างเดียวก่น 

เวลาทีทบทวน 

ควรจะทบทวนเมื่อไร ไ 

กวรจะทบทวนบ่อยแก่ไหน ใ 
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การทบทวนควรจะกระทำกรงแรก ท้นทีเมื่อไค้ศึกษาเรื่องหนึ่ง 

จบไปแล้ว 

การทบทวนท้นสคทำย คือก่อนการสอบ และจะท้องอย่างเต็มที่ 

ซึงทุกกนทราบคี พยายามกะเวลาให้พอ สำหรบทบทวนให้หมค 

อย่าใช้เวลาเพียงไม่กี่ช'วโมงเพื่อจะทบทวนเรื่องที่เรียนมาต,งเดือน นี่ 

ทำให้เหนื่อยและมึนสมองเกินไป 

ระหว่างการทบทวนท8งสองนี่ ควรจะหาโอกาสทบทวนเบืน 

ระยะ ๆ อีก ๒- ๓ กร1ง อย่ารอจนว'!ระสดท้ายจนถึงเวลาสอบแล้,ว 

จึงทบทวน 

การศึกษาเบ็่นฃํ้น ๆ เรี่มแต่สำรวจ ถาม อ่าน ท่อง และทบทวน 

ไค้ให้ผลแก่น',กศึกษาเบ็1นจำนวนมาก ทำให้ได้หมายดืขนอย่าง น่า 

พิศวง 

การอ่านหVแสือ 

น'!าเรียนม"!ธยมนี่นี่ไค้อ่านหน',งสือมาหลายบี่แท้ว อย่างน้อยก็ 

©0 บี1 ว',นละ ๒-๓ ช'วโมง ในวิทยาท้ยจะท้องอ่านมากกว่าน้น แต่ 

มีความจริงอยู่ว่า ส่วนมากของน',กศึกษาวิทยาท้ยไม่ทราบวิธีอ่านที่ดื 

บางกนอ่านชำมาก และไม่ทราบและเขาใจพอคงทควร กาวอ่าน 

หน'งสือนไเจึงท้องสอนท้นให้ถูกวิธี จึงจะอ่านได้เร็ว และควยความ 

เท้าใจ 
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อานดำยมืชุดหมาย 

เมอผมเบนนกศึกษาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลไบแรก อาจารย 

เคลีย แกมีหนงสือ เรียกว่า ธ:**61081 863(1102 โห้อ่านหลายเล่ม เมื่อ 

ถึงคราวจะสอบ ผมก็รีบอ่านก่อนสอบ ว*นเคียวหรือสองวนกเสร็จ 

อ่านเหมือนกนหมดไม่ว่าจะเบน ผV8613, ธ01IV & เสร็จแล้วก็บก 

หน*งสือว่าอ่านจบแล้วิ 

นึนไม่ใช่วิธีที่คีสำหรบอ่าน มีวิธีอ่านหลายอย่าง สง*ที่1ก็อง 

สนใจและเรียนก็ค่างก่น และความเร็วของการอ่านก็ค่างก่น ที่จริง 

ในการอ่านเรองทีกำหนดไว้น41น จะฅองอ่านอย่างเคียวก่น ๒-๓-๔ 

กรง ทุกกรํ้งควยจดหมายค่าง ๆ ก่น ท่านอ่อ์งทราบก่อนเรื่มว่าท่าน 

อ่านเพื่ออะไร จึงอ่านไปคามจุคประสงค์น่น 

เอาความทมายสำค'ญใท้ได้ 

การสำรวจ การอ่านที่กำหนดไว้ ก็อ่องการให้ได้ความหมาย 

สำคญ ท่านจะพบความสำค*ญได้อย่างไร จากบทใหญ่ บทเล็ก 

ปารากราฟ และประโยก ในพวกปารากราฟนนเขาม*'กเอาความหมๅฎ 

สำกญไว้ฅน แค่กท่าไม่ได้เสมอไป ควยเหฅหลายประการ เข่น 

เกี่ยวกบศิลปของการเขียนก็ไค้ ความหมายสำก่ญนํ้นไม่ไค้อย่ที่ 

ประโยคเสมอไป อาจจะอยู่ที่วลี 

ที่อ่าน 

จงห*คให้พ็นนิส'ยในการจ*บกวามหมายสำก'ญ่ในทกทุปารากวาฟ 

อ่านคร8งเคียวอาจจะจ*มไม่ได้ จำเบนจะอ่องอ่าน ๒-๓ คร็ง 

เมื่อจโงกวามหมายสำก*ญ่ในปารากราฟไค้แล้วิ หาความหมายในบทเล็ก 
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บทใหญ่ นักศึกษาทุกกนที่อ่านเพื่อจ้บกวามหมายให้ไค้ จะสามารถ 

ปรบปรุงความเข้าใจของเขาไค้อย่างมาก นอกจากน,นการจ*บความ 

หมายที่สำค*ญได้น1น เบี่นสีงสำคัญ่ในการย่อห*วเรื่อง (เอาฅ์ไลน์) 

ข่อรายละเอียดทีสำด่ญ 

จุดประสงค์สำค*ญของการอ่านอีกอย่างหนึ่งคือ หารายละเอียดท 

สำคัญ เพราะนักศึกษาทำไม่ได้ จึงคิดว่าอาจารย์ชอบฅ้มศิษย์โดย 

การถามที่ไม่สำคัญ ฅามธรรมดา ความหมายที่สำคัญม'กจะอยู่ก'บ 

รายละเอียดที่สำคัญ คัาขาดอะไรใปเสียข้างหนึ่งก็เหมือนโครงสร้าง 

ที่ไม่มืที่ย่ด รายละเอียดที่สำคัญคือราก,ฐานของกวามหมายที่สำคญ 

โดยมากเบื่นความจริง หรือหมู่ของความจริง 

ในการอ่านกร1งแรก ควรจะคันหาความหมายที่สำคัญก่อน และ 

รายละเอียดไว้บ้าง ในการอ่านกร,ง'ที่ ๒ ท่านจะคัองทบทวนดูความ 

หมายที่สำคัญ และโดยเฉพาะอย่างยื่งดูรายละเอียด'ให้แน่น ๆ 

ชุดประ(.1งค็๋อีน ๆ ของการอ่าน 

๑. คัยงการฅอบกำถาม ซึงเกิดขนเสมอ จากโนัฅ จากการอ่าน 

๒. เพื่อทราบคณก่าของการอ่าน บางกรงเราอาจจะมืความ 

เห็นใม่ฅร งก'บได้ยินได้พ้งมา จึงคัองอ่านเพื่อให้ความคิด 

ของเราถูกฅ่อง การอ่านอย่างนึ่เบ็๋นทางที่ทำให้ท่านใช้ 

หํวของท่าน ไม่แต่หลงงมงายฅามผู้บรรยายเสมอไป 

เท. เพื่อประยุกต์สีงที่ท่านอ่านคับบญหาของท่าน และโลกท 

ท่านอาศไเอยู่ นี่เบนเรื่องสำคัญมาก สีงที่ท่านไค้เรียนมา 
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จากการอ่านนนจะมีประโยชน์ก็แก่เมื่อท่านสามารถจะนำ 

มาประยุกต์ให้เบนผลดี นี่เบนเรื่องที่พวกเราแพทยทอง 

ทำอยู่คลอดเวลา เราฅ*องอ่านวารสารการแพทย์อยู่เสมอ 

ก็เพื่อจะเอาของที่เราเรียนมาน1นมาประยกค์ในคนไข้ หรือ 

กินกวาต่อไปขำงทนำ 

ความหมายและรายล5!เอียดที่สำคํญ (แบขผืกหด) 

ของสมเด็จพระสํงฆราช อริยวงศาคตญาณ (ปลด) 

ศาสนาที่งํ้หลาย โดยมากเมื่อ?เงหล*กคำสอนแล,ว จะกิอง 

ส่งสอน'ในหล*กการ คือ หำมไม่ให้กระทำกวามชํวโดยประการที่งปวง 

แนะนำให้ประกอบกุศลกรรมกวามดีโดยส่วนเคียว ที่งนี่โคยมึวํฅถุ 

ประสงค์ว่า กินธรรมดาที่งหลายน1นจะว่างไม่ไค้ และ ในโลกนี่มี 

ธรรมดา ๒ สี่ง เบนกู่กิน คือ ช'วกิบดี เมื่อหำมไม่ให้กระทำช'วแล้ว 

กิ'ยิงกระทำคีเบี1นธรรมดาทดแทน ศาสนาทุกศาสนาไค้สอนกินมา 

อย่างนี่ ส่วนพระพุทธศาสนานอกจากจะสอนฅามหณัาการ ๒ ประการ 

นี่แล*ว ยงไค้จ*ดกำสอนให้ยึงขั้นไปกว่านี่ คือ การชำระจิฅให้ผ่องแล้ว 

พ*นจากมลทินกินทำให้จิฅมํวหมอง คือ จากความโลภทะเยอฺทะยาน 

อยากไค้จนเกินสมควร จากโทสะความโกรธ ความคิดประทุษร้าย 

กวามคิสสาริษยา และความคิดดัดรอนด้วยประการต่าง ๆ จากโมหะ 

กวามหลงเขลาเข้ากิบฅนเองเบ็่นประมาณ เห็นขนเบ็่นกนสำกิ'ญ 

ไม,คำนึงถึงกฅิธรรมคาที่ว่า สฅวที่งหลายที่เกิดมาในโลกล้วนมีกวาม 

ปรารถนาเบื่นอย่างเดยวล้น คือ รกกวามสุข เกลยคกล้วความทุกข์ ๆ 



ควยมลทินเครืองมำหมอง ๓ ประการน จึงทำให้โลกย่งนงนังไปนัวย 

ประการต่างๆ มีการฆ่าพ้นกิน, เมียคเบียนกินและกิน, นักขโมยนัน, 

ทำไห้โลกไม่เบ็่นสข นัาปราศจากมลทินเครื่องนัวหมอง ๓ ประการ 

นแลว ถึงไม่มากเพียงเล็กน้อยก็ย่อมเบ็่นทางให้เกิดสฃ ที่โลกยิง 
จ 

คงเบนสุขอยู่ไคทกกินน แม้จะเบ็นัประการที่นัอย แต่ก็เพราะบกกล 

ยิงมีมนุษย่ธรรมรู้นักบรรเทามลทินเครื่องนัวหมองเหล่.านั้ไปได้บ้าง 

เท่าน8น ซึ่งนัาทำให้ปราศจากได้นัวยประการท5งปวงแล้ว ย่อมจะ 

เบ็1นสุขอย่างยี่-งคือพระนิพพาน นันเบึ๋นจุคหมายสูงสดในกำสอน 

แห่งพระพทธศาสนา สรปรวมกวามว่า พระพุทธศาสนาสอนในหนัก 

๓ ประการ ซึ่งพระพทธเนัาทงหลายทก ๆ พระองค์ ไค้ทรงส่งสอน 

อย่างน นัองตามพระบาลีว่า 

สพพปาปสฺส อกรณํ กุสลสฺสูปสมฺปทา 

สจิฅฺตปริโยทปนํ เอตํ พุทฺธานสาสนํ ฯ 

การไม่ทำบาปท1งปวง ๑ การยิงกุศลให้ ถึงพรอม ๑ การทำจึฅ 

ให้ผ่องแผํว ๑ รวมที่ง ๓ น เบ็นกำสอนของพระพุทธเนัาที่งหลาย 

นัง น ๆ 

การ'Iบนย11ตา 

การทขุดตา 

เมื่อเวลาท่านอ่านหนังสือคาของท่านจะเกลื่อนไปดามแถวของ 

หนังสือ แต่ท่านอาจจะไม่ทราบว่า ฅานนเคลื่อนอย่างรวดเร็วแล่ว่ 

หยคเบนระยะๆ ฅามจรงแนัวระหว่างที่ฅาเคลื่อนที่น1น'ท่านมองไม่เห็น 
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ท่านจะเห็นคำก็ฅ่อเมื่อตาท่านอยู่'แง จำนวนคำที่ท่านเห็นเนเวลาที 

ตาหยุดช'วพริบฅาเดียวน8นเรียกว่า น00081ห่เ10ฑ 3[58ฑ 5(1311 นอาจจะ 

เป็นคำเดียว ๒ คำ ๓ กำ หรือมากกว่านน กนที่มี 1000811111011 ะ!13II 

ยาวก็เบนคนอ่านเก่ง กนอ่านเก่งและคนอ่านไม่เก่งนนมีอะไร 

แฅกค่างก่นหลายอย่าง ฃ่อ่สำดัญอย่างห'แงคอ คนอ่านไม่เก่งน่ไน 

อ่านได้คำเดียวและจะดัองหยุดทุกคำ คนอ่านเก่งนนอ่านไค้กรงละ 

๒ คำโคยเฉลี่ยหรือมากกว่าน8น เพราะฉะน8นจึงเสียเวลาอ่านแค่เพียง 

ครึ่งเดียว 

ประทยดเวลา 

ฅามธรรมดาท่านจะใช้เวลาอย่างนอย @๕ วินาที ในการหยุด 

อ่าน และเกลื่อนที่ฅาใหม่ คนอ่านเก่งอาจจะใช้เวลาเพียงเท่านั้ คนที 

อ่านไม่เก่งอาจจะใช้เวลามากกว่า เท เท่า นอกจากน8นกนอ่านไม่เก่ง 

ดักจะฅองกดับตามาอ่านใหม่ ( 1621688^6 1ท0\70ณ61113) Iพราะ ใจไม่ 

สว่าง จึงไม่เขาใจคำที่อ่านผ่านไป นอกจากนนคนอ่านไม่มีจดหมาย 

อาจจะง่วง ไม่ค่อยสนใจ คนอ่านเก่งนอกจากจะไม่ฅองอ่านยอนหลง 

แล้ว ดังจำความไค้ฅลอดตงแค่ดันประโยคจนจบประโยค 

ปรบใ)รงการอ่าน 

อย่าอ่านดร 

การอ่านดังหรือทำป่ากคลายจะอ่าน ทำให้อ่านไค้ช 1 การพค 

ช้เวลา ๑ นาทีต่อ ๑0๐-๑๒๕ คำ กนอ่านเก่งไซ้เวลาเดียวดัน 

อ่านไค้ ๒00 คำ ถา'อ่านคำรา, 

นํ้น" 

ถึง ๖ 0 0 คำ ถาอ่านเรืองอ่านเล่น 
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อ่านหน่วย!ความสิด 

หน่วยความคิดนนหมายความ'ว่า นามและคณศพท้ กริยาและ 

กริยาวิเศษ, บวพบทวลี, สรรพนามและกริยา กำนำหน้านาม, 
'1'''’..ไ 

นามและคุณศพท 

ประโยคต่อไปนั้เบี่นต่วอย่างของการแยกของหน่วยความคิดท 

สำคฌ ๆ “พระบรมศาสดา ทรงแสดง ไว้ว่า บุคคล หาไดยาก 

มสอง คอ บพการ ผ้กระทำ อปการะก่อน และกตํญฌูกตเวท 

ผู้รู้อปการะ ทท่านทำแล2ว และตอบแทน”,'0^ ฅามความเบนจ่ริง 

การแยกหน่วยความคิดแล็วแต่ความยากง่าย และความเคยชินของ 

เรื่องที่อ่าน ครงแรกที่อ่านเรื่องยาก ไม่เคยชิน หน่วยความคิดอาจ 

จะล15น เมื่ออ่านซํ้าหรืออ่านเรองที่เกยชิน หน่วยกวามคิดนนอาจจะ 

ยาวขั้น 

ความสำคํญมีอย่ว่าจะต่องพยายามอ่านคร8งหนึงมากกว่า ® คำ 

และรวมกำที่เบนหน่วยความคิดเดียวกนไว้ไนหมู่เดียว 

น่ดอ่าน'ให้เรว 

มีวิธีเดียวคือ ความพยายามห*คอ่านให้เร็วเสมอ ๆ จนฌ็นนิสํย 

แผนการผีกหํดน์นมี 

ด. หาเวลาห*ดอ่านเร็วๆทุกว*!แ เลือกเอาเวลาที่เห็นว่าคีที่สด 

เช่นก่อนนอนฒั ๑ 0-©๕ นาที ทีแรกหาหนงสือง่าย ๆ อ่านก่อน 

เช่น ฆ{6 018882106 หรือ 868(3๙8 ซ1ธึ68เ เลือกเอาเรื่องที่ท่านซอบ 

(9 ) อ.ก : จอมพล สฤษด ธนะรุชตฺ -สฺารสิ?ราช มท้ ดไว ฉบฺบท้ ๑มกราคฺม๒๕0^ 



๑๖๖ 

งาย ๆ จบเวลาเบนวินาทีไว้ อ่านเร็วที่สค แฅ่ฅองเขาใจจบกวาม 

สำกญและสิงปลีกย่อยทีสำคญให้เว้ จกสถิติการอ่านเบนกำฅ่อนาที 

ถาหกทำคงนีท่านกงจุะสามๅ7ถอ่านไก้เร็ๅทีสกภายในไม่ถิกๅทิฅย์ 

ฅอ Iปเร็มอ่านเรืองยากไปหน่อย เช่นกำราที,เรียน สรีรวิทยา 

เบนกน หรอหนงสออง['นเบทยาก เขน 3ฮ1111‘(:]ล7 บ6\710นนั XIา6 

^บฮฑ110 1^0ท!}-า17, 1วสฦว6บ3 IV[ลฐล21ท0 จกสถิติกวามเร็วของการอ่าน 

ไว้อย่างเดิม 

กวามเร็วในการอ่านตำราเรียนน1น แล้วแต่เรื่องที่ต้องอาน 

ประวัติศาสตร์ จินฅกวีนิพนธ์ อ่านจะอ่านไค้เร็ว หนังลือกาย:วิภาค 

ประสาทกายวิภาค อ่านจะต้องใช้เวลาอ่านมาก ซ็าหลายกร๎ง์ จงช้า 

ไว้เสมอว่า ความเร็วและความเขาใจจะต้องไปต้วยล้น อ่านเร็วแล้'ว 

ไม่เราใจ และจบความไม่ไค้ ไม่มีประโยชน์ 

นักศึกษาที่ไค้ผืกฝนฅนอย่างนั้ ได้รายงานว่า สามารถจะเพีม 

ความเร็วในการอ่าน ๕0-®๐๐ เปอร์เซ็นต์ 

เฟมพนความรู้ทางสํพท 

ยี่งใด้รู้ต้พที่มาก ก็ยิงอ่านไค้เร็วและเรียนไค้เร็ว นักศึกษาที่คึ 

รู้ศพท์มากกว่านักศึกษาที่อ่อน วิธีเพมกวามร้ทางนัพท้มี ๓ วิธี 

ต. จดจำคำใหม่ๆไว้ อย่าปล่อยให้ผ่านไปโคยไม่ทราบกวาม 

หมาย เพราะศ”พห์ฅวเดียวท่านอาจจะไม่เซ็าใจความหมายของประโยก 

จงจำศพที่ไว้มาก ๆ ให้เบื่นขไเกระไดสำหรบจะขนไปสุ่ความเนัๅใจ 

และการอ่านเร็ว 



๑ 

เมอท่าน'พบนัพทใหม่ หรือนัพที่เก่าในความหมายใหม่ หรือ 

คำที่ท่านคิดว่าทราบแต่ไม่แน่ใวิ- วิงเบิ1คปทานุกรมคู และมีนิสยเบี่ด 

ปทานกรม ท1งนักศึกษาที่อ่อนและที่แข็ง ท่องใช้ปทานุกรมทงนน 

นักประพํนธ์ที่เก่ง ที่ร้นัพท์เบนย์นมากแนัวยำมีปทานุกรมอย่รอบขาง 
๖.ข้’นุ่1 ’ * 
ตงโหล เพอประโยชน์ต่าง ๆ 

๒. ห'ดใช้ศํพที่ใหม่ มีศพที่ ๒ ชนิด ศพที่ท่วไป และศพท 

เทคนิค พวกนักศึกษาแพทย์คงทราบความหมายดี ศพทเทคนิคนน 

มีอย่ในตำราแท่ว ท่าไม่มีก็เบี่คปทานกรมแพทยคูได้ ตำราบางเล่ม 

มีคำแปล กำยากอย่ฃางทำย อย่าพลาดเสย เพราะผู้เขียนได้ใช้เวลา 

มากในการเรียงคำยากเหล่านํ้น วิดคำเหล่านีโว้ในการต พรอมควย 

คำแปล เมื่ออ่านวิบแนัวเอามาอ่านทบทวน ว่าวิำความหมายได้ 

ทำนังัพื่วินวิำได้ ถำไม่วิคใช้ขีดลงบนหนังสือดีได้ 

๓. แยกศ'พที่ คำอำกฤษโคยมากประกอบนัวยราก อุปสรรค 

(1,16ธ*) และอาคม (ธง®X) ถำรู้ความหมายของคำเหล่านั้ ดีวิะช่วยให้ 

เข้าใวินัพที่ได้มาก ประวัติของกวามเบ็นมาของนัพท้ก็เบ็นเครื่อง 

ชวยใหทราบความหมาย (คด เบด 0x101® 010เ10ท31'7 ด 

เพื่อทราบ II 

ชิดโนห้า 

การ^วิดโนัฅดีเบ็่นเหตุสำกดีมข้นหนึ่ง'ในการศึกบาที่ดี โนัตดี 

แสคงว่าท่านเข้าใ^'1เกถ'1ดี และคงใจพงดี นกศึกษาที่เลวโคยมาก 

ไม่มีโนต * 



ว®เก์ฃโนต 

สมุดจด-บางคนคิดว่าเบ็1นขอบล็กนอ์ย าๆรรงจำเบนมาก ต่องมี 

สมุคคและเรยงเห้เบนระเบียบ บางกนจดบนเศษกระดาษ พอถึง 

เวลาจะทวนกหาไม่พบ บางคนจดโนสมคไว้เรียบรํอย แต่มีวิชา 

หลายธยางสบสน ถึงเวลาทวนวิชา ทวนลำบาก ต่องพลิกไปพลิกมา 

หลายกร1ง 

ส11ด่ไน่ตที่มี ^ (27 
ง เบยบ 

ควรใช้อย่าง 1-00^6 น๗ ใช้เพียงเล่มเดียวก็พอ จะได้ไม่สบ'ลน 

หรอหยบสมุดผด ทุก ทุ เย็นภายหสงไปพงปาซึ่กถาแลๅหรืออ่ๅนดํๅวๅ 

แลว เรยงให้เขาระเบยปแบนวิชา ทุ ไป ทุกครํ้ไนฺคี่จุเด่ใหม่จุากบ!ทVIนึ่ง 

หรอเรืองหนึง เริมหนาใหม่หรือแผ่นใหม่ ภายหล่งจะไต้เรียงได้ 

สะดวก ทุกครงจดวนที่และห์วเรื่อง เก็บโ'แต่ทุก ๆ อย่างลงในสมุด 

Iนํฅน8น 

การฃตเล่นและย่ธทํวิขล ( เอาฅ์ไลน์ ) 

การขีดเล่นมีประโยชน์ แต่จะต่องทำให้ถก ในเวลาที่ควรและ 

มีแผนการ ก่อนขีดเล่นต่องสำรวจบทที่งบทก่อน คงกำถาม แล่ว 

พยายามคอบระหว่างที่อ่าน ในการอ่านกรํ้ด้แรกอย่าเพ่อขีดเล่น 

เมื่อจบกวามหมาธที่สำกํญและรายสะเอI - ที่สำกญไต้แล่ๅจึงใช้ดินเสฎ 

วงเลบที่ทต่องการไว้ ท่านจะชุดเล่นก็หล่งจๆ:';การ0านครํ้ง ที่ ๒- ๓ 

จุนแน่ใจว่าจมความได้จริง ขีดเล่นเบ็1น!กำทุ หรือวลีที่สำกํญฺ ใช้ดินสอ 
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อยท่อ่านไปฅามบญตามกรรมแลำขีดควยหมึกในฅอนที่นึกว่า' 

สำกํญฺ การอ่านอย่างไม่ระมัดระ-วฺงและขีดไว้เช่นนั้ บางทีจะทำให้ 

ท่านหลงผิด จำแต่สงไม่จำเบนเท่านึ่น และเมื่อมาทวนใหม่ก็จะจํบ 

เอาสงไม่จำเบ็่นอีก 

ประโยชน์บฮาถาร'ข้ตโใเต 

ร,. ทำให้ท่านสนใจในการเรียนน55น ทำให้ท่านเช่าใจ เมื่อ 

เวลาอ่านใหม่ก็สามารถจะ จำไค้ด - การก่นกวาไค้แสดงให้เห็นว่า 

ลื่งที่เราทำคำยฅนเองน1นทำให้เราจำไค้ดีกว่าสี่งที่ประสบ นึ่เบื่นเหตุ 

หนึ่งที่ทำให้การท่องบ่นมีค่ามากในการศึกษา 

๒. ทำให้การทบทวนง่ายเช่า และมีประโยซน์มาก 

การส่อทิวษ็อ (เอาฅไลน) 

. ตำราโดยมากมีหิวขอเรียบร่อยแล'3 ขยายความหมายของหิวช่อ 

นึ่เล็กน้อย หำช่อใหญอยู่ทางชำยมือสุด หวช่อรองมาเลื่อนมาทาง 

ขวา หิวช่อเล็กเลื่อนลงมาทางขวาอีก การใชระบบตวอง่าษรและเลข 

มีหลายอย่าง เช่นใช้ก่กษรโรมนิสำหรีบ่หิวเรื่องใหญ่(1, II, III) 

อกษร ก. ข .ก. สำหริบ่หำเรื่องรอง และเลขอาหรบ .1, 2, ย สำหริบ่ 

หำเรื่องรองลงมาอีก 

ฃํอดวามชอริโนต 

ฅ็องมีกวามหมายสำก่ญIIล"7าย:. ,I:) ข1 เสํ!!1ญ นิยามควรจะมี 

อย่ดำย เขียนให้อ่านออก Iนํฅทหวดเกินไปจนอ่านไม่ออกนนใช้ 

ประโยชน์อะไรไม่ไค้ 



๑๗0 

การย่อเรือง ( ซ*มมารีย์) 

การย่อเรื่องมีกรามจำเบึนเกี่ยวกบการอ่านกวีนิพนธ์ หรือตำรา 

ก่อนจะย่อเรื่อง ย่อนัวท้อเสียก่อน เมื่อเห็นว่ามีฟ้ว่ท้อเรียบท้อยแส,ว 

เรียนเรืองสน ๆ เบนปารากราฟ 

ย่อหวฟ้อนเบนการท่องอย่างหนึ่ง 

ทงหมดไม่เกิน ๑- ๒ หนำ การ 

อธบายแลว 

การชดปาฐกสา 

การจดปาฐกถาเบีนศิลปซึ่งท้องผีกฝน ที่จริงนักศึกษามีโอกาส 

ผึ1กฝนทกวํนํ ๆ ละหลายชวโมง ท้องการความเอาใจใส่และฅิคฅาม 

กำพุดฅลอดไป ภายหล*งจคแท้วจะท้องมาแก้ไขเพี่มเดิมสีงบกพร่อง 

ให้เรียบรอย ปาฐกถาและการจดทื่ดีเบนกุญแจสำก*ญในการปท้บปรง 

การเรียนให้ดี 

ก่อนจะเข่าพง ท้ามีเวลาอ่านหนังสือเสียก่อน ท่านจะเท้าใจ 

ปฟกถาได้ดีและจดได้ดี ถาปาฐกเบ็นกนมีระเบียบจะจดนัวท้อ 

สำท้ญไว้บนกระดานดำ ท่านก็ไม่ท้องคิดมาก มิฉะนํ้นท่านจะท้องคิด 

นัวท้อเอาเอง แม้ว่าปาฐกจะแสดงยุ่งอย่างไวก็ดามจะท้องเน้นถึงจด 

สำท้ญเสมอ เช่นว่า “จงจำท้อนไว้” "ท้อนั้สำท้ญมาก,’ หรือพด 

ซายย่หลายกรง หรือใช้เสียงคงขน แผ่วเบา หรือพก'ท้า ๆ ท้าปาฐก 

ให้นิยาม บางกร8งจะท้องจดไปให้หมด 



6) ต) ๑ 

การจดน์นจะ'จดมากนัอยแค่ไหนบอกยาก ปาเกบางคนพูด 

นาท่วมท่ง บางคนพดนัอยแฅ่มีความหมายทกคำ พดโดยท่วไปแลำ 

พยายามจดให้มากดีกว่าจคนัอย เสร็จแล้วมาเลือกเอาทีหลง ถาจด 

นอยเกินไป ท่านจะเสียคายที่ไม่ได้รีดตอนสำค้ญ ๆ ไว้หลายฅอน 

ทบทวนและแก้ไบ 

โนัฅปาเกถาน1นไม่เหม่อนตำรา ขาดฅกบกพร่อง ไม่มีระเบียบ 

จะฅํองมาอ่านดุใหม่ และแก้ที่ฅก เวลาที่ดีที่สุดคือหลงจากรีดแลว 

ท่าไม่ทนก็เย็นหรือคืนว่นนํ้น เพราะท่านย'งจำอะไรได้ดี ถาทั้งไว้ 

นานจนลืม มาอ่านคใหม่จะไม่ไค้ความ 

ท่ามีเวลามากอารีจะเขียนโนัฅเสียใหม่ และเอาจากตำรามา 

เพมเติม การกระทำท่งนั้เสียเวลามาก แด่ให้ประโยชน์อนันต์ 

โน,ตการคนควา 

เรื่องนั้แฅกด่างกบโนัฅอื่น ๆ คือต,อง 

ย่อเรื่อง จากตำรา แด่การย่อน้นไม่ฅองละเอียดนก มีหวขอ ๒-๓ 

หำขอ และความกิคทสำคญกพอ 

ใช้ควรต เมื่อท่องการจะอ่านเรื่องเกี่ยวท่บการกนกวาที่ท่องการ 

หนังสือหลายชนิด และบทความหลายเรื่อง จำเบ็นจะท่องใช้การฅ 

การจํครปฃองการเขียนนนก็เบ็1นสี่งทํจำ'เบนเซ่นเคี:ยว'ก่น ท่าท่าน 

มีการฅ จดหำฟ้อเรื่อง ผู้แต่ง ชื่อหนังสือ และย่อเรื่องไว้ในคารฅ 

จะสะดวกมาก 



๑ ๓) เสุ} 

การเขาลอบไล่ 

เมอเห็นหำข้ออันน็นำศึกษาทกกนกงดีใจ “ นี่สงที่พวก!,รา 

ต้องการ ” ที่จริงล่าท่านได้ปฏิบัติตนไว้เรียบร้อยแล่วตามที่ไค้เขียน 

ไว้ข้างต้น ท่านไค้ทำทุกอย่างแลำเพื่อการสอบไล่ แต่ถึงกระนี่นก็ดี 

ยำมีข้อที่ควรทราบเพื่อสอบให้ไค้เบ็1นผลดี 

การเตรยมตวสอบไล' 

กฎสำค*ญก็คือ การเตรยมตำพร่อม ซึ่งหมายความว,าร้วิชาต่างๆ 

แจ่มแจง และมืระเบียบดีจนสามารถจะฅอบไค้ช*คเจน เยือกเย็นสงบ 

ไม่ฅื่นฅกใจ และสดชื่น ไม่ง่วงเหงา เพราะอคหล่บอดนอนมานาน 

การทขหานครํ้งึ้สุดทำย 

ทบทวนจากโนำและ ทำราที่ไค้ทำไว้แล่วเบ็'นอย่างดี ควยความ 

เคร่งกรำ ไม่ใช่เรียนของใหม่ซึงไม่เคยเรียนมาก่อนเลย ล่าเบน 

คำนี่นท่านจะไม่มีเวลาพอ ในวิชาบางอย่างท่านอาจจะต้องทำโนำ 

ใหม่เพื่อทบทวน ล่าวิชานนยืคยาว คือต้องย่อเรื่องของย่อเรื่องอีกที 

แผนการทบทวน 

การทบทวนก่อนสอบนี่นไม่ควรยาว ล่าเบ็!นการติวฅ์ประจำ 

สำเดาห์ใช้เวลาไม่กี่นาทีก็พอ ล่าเบื่นการสอบประจำเทอม ๒- ๓ 

ชำโมง ล่าเบ็1นการสอบไล่ ๕-๘ชำโมง การทบทวนกวรสน®-๒ 

ชำโมง มีเวลาหยุดพักระหว่างนี่น ล่าดูหนำลือมากเกินไป หลายๆ 

เรื่องจนหวมืน จะจำอะ ไรไค้นำยกว่าหำโปร่ง 



๑๓)๓ 

การทบทวนควรจะทำฅลอดไป หาเวลาไว้ทบทวนเบ็1นประจำ 

นอกจากเวลาไปเรียน ทำงาน และการหย่อนใจ การทบทวนโดย 

ไม่ลืมหลืมคา อดอาหาร ไม่มีการพ*กผ่อน อดนอนครึ่งคืนก่อนคืน 

ย่อมทำให้สุขภาพทรุดโทรม สมองทึบ เมื่อถึงเวลาสอบ ท่านจะคิด 

อะไรไม่ก่อยออก เขียนไม่มีระเบียบ และไม่มีกวามแหลมคมในการ 

ฅอบบญหา กุกหรือผิด เมื่อง่วงมากเข่าก็ต้องไปนอน แผนการค 

หน*,งสือที่คิดไว้ก็ไม่เบนระเบียบ เลยกลายเบนวงจรรี,'เย เรื่องมุสว่าง 

กินโอเลั้ยงฅลอดทงคืนเบีนเรื่องต้องมากยก*,นเสมอ การมุอย่างไม่มี 

ระเบียบน็ มีประโยชน์น้อยและให้ผลรีาย จงพยายามมีความสงบ 

ระงบ และส*,มฤทธิภาพ 

เพราะฉะน*นในการเฅรียมสอบไล่ 

ร*,บประทานอาหาร นอนพ*,กผ่อนให้พอ 

ควร แต้อย่ามากเกินไปจนสมองไขว้เขว 

ก่อนว*,นสอบ พ*,กม่อนให้สบายคอนเย็น 

วิธหบทวน 

การทบทวนน1นคือการท่องบ่น นึกถึงความหมายที่สำก*,ญของ 

บทหนึ่งๆโดยไม่ต้องดโน้ต้ แลวกลบมาดูโน้ตว่าที่นึกออกน*นถกไหม 

ถ็ามีบางสี่งบางอย่างที่ไม่เข่าใจหรือจำไม่แม่น เอาโน้ฅหรือหน*,งสือ 

มาดูใหม่ 

การเก็งข่อสอบ เลือกหาข่อที่สำก',ญ ๆ แล,วพยายามฅอบให้ไค้ 

การเก็งข่อสอบน5นอาจซะทำให้ท่านหลง คือท่านจะคแฅ่ข่อที่เก็ง 

เท่าน*น ซึ่งเบ็นของผิด จะต้องทบทวนวิชาทุกวิชา อาจารย์ทื่ออก 

จงพยายามทำเหมือนเคย 

ท่านอาจจะต้องมมากกว่าที่ 

ทบทวนเพียง ๒-๓ ช,วโมง 

และนอนแต้ห*,วกำ 



9ฟ่๔ 

ข้อสอบนั้นทราบดีว่า นกศึกษาชอบเก็ง จึงพยายามเปลี่ยนแปลง 

วิธีถาม หาของแปลกมาถามเสมอ 

แบนต่าง ๆ ชอ!)การสืลบ 

การสอบนนมีอยู่ ๒ แบบ เ- 

ปรน'ย (0๖ร่60ณ18): ท่านไม่ข้องเขียนอะไรมากนอกจาก 

ผิดหรือถูก การสอบชนิดน้ข้องการให้ท่านใช้คำฅอบที'ถก ไม่ฅอง 

ใช้ความจำหรือเขียน 

อ'ตน'ย (อ®®;^) ะ- ในแบบนึท่านจะข้องจำสี่งท้'ไค้เรียนมา 

และพยายามเรียบเรียงให้ถกข้อง เช่นโจทย์เลข, เติมช่องว่าง 

การเฅรียมข้วนั้นทำอย่างไร ในการสอบท8งสองแบบ ในแบบ 

ปรนยส่วนมากคิดว่าฅองการรู้รายละเอียดมาก ที'จริงในแบบอ'ฅน้ย 

ก็ข้องการรายละเอียดเท่า ๆ กน เพราะฉะน*นิจึงข้องการเกรียมข้ว 

เหมือนข้น จึงจำเบ็!นข้องทราบถึงกวามหมายที่สำข้ญและรายละเอียด 

ที่สำข้ญในวิชาที่สอบ 

การแฅกต่างระหว่างการสอบทงสองอย่างคือการจํดระเบียบ 

( 0โธึ3.ฑใ231:1011 ) ในพวกปรนย่นไเท่าน'ไม่ดองมีการจดระเบียบ แค่ 

ในอ'ฅน์ยนั้นท่านข้องมีแผน พวกปรนโ)น8น ความสำข้ญอย่ที่ ความ 

ร้จ่ก (1-80030111011) ไม่ใช่ความจำ ความจำของเราน*นทำให้เราร้ข้ก 

สี่งต่าง ๆ ซึ่งเราไม่สามารถนึกออก เพราะฉะนั้นในการทบทวน 

เพื่อการสอบแบบปรนโ]นั้น ข้องการ อ่านตำราโน้ฅใหม่ มากกว่า 

การท่องซึ่งมีประโยชน์สำหรบการสอบแบบอ'ตํนั้ย ในข้ายที่สดการ 

ทบทวนก็ข้องการนั้งการอ่านและการท่อง 



๑๓)^ 

จิตใปีขฮงผู้เน่าสอบ 

นึกศึกษาม*กจะคิคว่าการสอบคือการฅกนรกที่ต่องทนทุกข์ 

ทรมาน ไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้ แต่ก็ย*งรอดฅายมาได้ ก่อน 

จะเขาสอบก็มีความกลีวจนกัวส่น มือส'น เหงื่อโซม กนที่เบ็!นโรคจิฅ 

ไปเพราะเฅรียมฅ*วสอบก็หลายกน 

ที่-จริง'โม่ควรจะมึน*กศึกษาที่ขวญหายมากถึงเพียงนั้ ถ่าน*กศึกษา 

ได้พยายามห*คนิส*ยการศึกษาให้ดี จะต่องสอบได้ดี จนไม่ต่องกลี,ว 

ว่าจะตก และเมื่อถึงเวลาสอบก็จะมืกวามแน่ใจและไม่หวนไหว การ 

สอบน่นเบนการแสดงว่านักศึกษามีความรู้เท่าใด และควรจะ ได้รบ 

รางวลจากการหม่นเรยนของเขาเท่าใด อยาคิดวากรผออกขอสอบ 

คือกักษใจโหดร้าย กวรจะนึกขอบคุณท่านที่เอาใจใส่คอยดูแลให้ 

น*กศึกษาได้เล่าเรียนดี 

สี่งที่น่าเสียดายอีกอย่างหนึ่งก็คือ เวลาสอบน*กศึกษาม*กจะ 

ดีผ่1อจนฅอบไม่ได้เท่าที่ฅนทราบ บางกนติดอ่างจนพคไม่ได้ ลืมสี่งที่ 

ตนจำได้ดี ฅอบผิดในลืงที่ตนร้ และต่คสินใจไม่ถูกว่า อะไรสำลีญ 

อะไรไม่สำลีญ 

โอสถขนานวิเศษสำหร้บแก้โรคเหล่าแ คือ การเตรยมพร้อม 

เวลามาสอบมาก่อนระฆ้ง่เล็กน้อย อย่ามาสายจะท่าให้รุ่นง่านมากขน 

และขอสำลีญตองมีจิฅใจสงบ คุยกับเพื่อนในเรื่องตลก 

กังวล และเวลาสอบกัองมี แผนการในการตอบ 

จะได้หมด 



๑ ๓) V) 

การสธบแบบปรนย ( 0๖360^6 ) 

สารปใ) ความกแบบ 'โโไ-ช? {ล!ร?, 1าใ11แ11ว16 0เา0ใ06, ณล!ป1าาฑดึ 

แบ่งเวลาให้เหมาะสำหรบแต่ละข้อ 

อ่านคำถามให้เข้าใจ ลำไม่เข้าใจตอบไม่ฅรงกำ ถามจะเสีย 

หมายเปล่า ๆ หรือไม่ได้หมายเลย 

ทราบว่าวิธให้หมายน่นเบี่นอย่างไร ในพวก 'ไ'1*136 รล!ธธ เ6ธเ 

มี 0ไ131106 50 : 50 โดยเฉลี่ยการเดาของท่านจะถกมากกว่าผิด ถา 

การให้หมายไม่ต้องการให้ใช้การเคา จะถูกต้ค ๒ หมายทุกกำผิด 

และให้หมายเคียวเพราะกำถก ลำไม่ร้'จริงอย่าเคา อย่าเขียนฅอบ 

ลำผู้ออกสอบเขียนไว้ว่า การเคาไม่เสียหมาย จะต้องตอบทุกกำ 

การสอบแบบเรียงความหรืออ*ตน*!ย (ธ®ร^) 

การสอบแบบเรียงความหมายความว่า ฅอบกำถามโดยการ 

เรียงความ อาจจะเบนประโยคสน ๆ หรืออาจจะต้องเรียบเรียงความ 

เบนหนำ ๆ แบบอธิบาย กำถามส่วนมากสน 

การกะเวลาใท้เหมา 
๘! ^ 

0/ 

เบนเรื่องสำกญทำให้น์กศึกษาคี ๆ ไค้หมายไม่ดี หรือถึงฅก 

น*กศึกษาช1นสูงคนไทยคนหนึงสอบตกในอ*งกฤษเพราะม*วแต่ไปเขียน 

ข้อที่ตนว้ดีเสียยึดยาว จนไม่มีเวลาเขียนข้อทื่ฅนพอร้บ่าง เพราะ 

ฉะน1นเรีมต้วย (๑) อ่านกำถามให้หมด (๒) กะดว่าจะใช้เวลา 

ตอบแต่ละข้อกนาที แม้ว่ากรรมการจะอนุญาตให้เวลาตอบตาม 



๏ ต) '.ถ) 

ชอบใจกกวรจะกะเวลาไว้ตามสมควร (๓) เลือกตอบขอ์ที่ท่านรีด 

ก่อน แลวตอบขอที่รีน้อยลงมาตามลำดิบ นี่เบึนหลํเๆท่ว้ไป 

สำหริบตอบกำถามทุกกำถาม หรือว่าเลือกตอบไค้บางช่อไม่น้อง 

ฅอบทงหมค 

ตส;)เขา‘ใจคำถาม 

กำถามทุกกำถามมีคำสำคัญอยู่ (&6VIV01(38) เช่น 

เน้ฟิ^เช่) — 111081:1*31:6 

เปรียบเทียบ — 001111)31'6 

ย่อเบ็1นหำข่อ - 0๗1116 

ผู้ออกกำถามน้องการให้ตอบตามที่น้องการ อย่าเขียน?าาม 

ชอบใจไปรอบ ๆ จดหมาย และเขียนฅอบมาก ๆ นอกเรื่องให้เสีย 

เวลา เช่นกำถามว่า 

^V111ธ10I1 0เ 80ล]]ว กออะ [ร ? 

คอบ 8031(1 แบ่งออกเบน ๕ ช1น 

51*10, ง่6ฑ86 0000601^6 1:18506, 3^00601*0518, 

1.0086 0000601^6 118806, ]ว600816010. 

คำฅอบนั้แสดง'ว่า ไม่ตอบตามที่ถาม และตอบเพื่อแสดงว่า 

รีสงที่ไม่ถามเหมือนคับภาษิตไทยที่'ว่า ไปไหนมา สามวาสองศอก 

นี่เบนการเสียเวลาเปล่าๆเพราะตามธรรมดาผ้ตรวจไม่เอาใจใส่ 

ต่อคำถามที่ไม่ไค้ถามเหล่านี่ มก่กิคว่าผู้ตอบน้องการจะเลี่ยงคำถาม 

เพราะฉะน1น น้องพยายามเข่าใจคำถาม เช่นแสดงน้วยรูป (ณงธบอเธ) 

ก็น้องเขยนรป บอกชือ กตองบอกแฅเพยงชือ 



6)๓) 

ยอหาขอ (0แณแ6) 

กำแปล เอาท์ไลน์เบื่นภาษาไทยน1นยาก ผมขอแปลว่า ย่อ 

หวขอ เมืออ่านกำถามแลว ก็พยายามคิดตอบเบนช่อ ๆ ไป หรือ 

เรียนย่อ ๆ ไว้ขาง “1 กำถาม ย่อห้วช่อเรื่องที่จะตอบเสียก่อน ทำ', ห 

เราฅอบกำถามไค้โดยไม่ขาคฅกบกพร่อง เพราะการสอบฅองการ 

ความเร็ว และในการรีบอาจจะลืมตอบส่วนสำกํญไค้ การสอบแบบ 

เรียงกวามนีมีประโยชน์เพื่อสอบความสามารถของท่าน ในการจด 

ระเบียบความคิดให้ถูกดอง ผ้ตรวจไม่มีเวลาอ่านทกกำ จึงอ่าน 

แต่กำหรือวลีที่จำเบึน ผ้ที่สามารถเขียนกำตอบให้เบ็!นระเบียบจึงทำ 

ให้ผู้ตรวจพอใจ 

เบียนให้แจ่มแจ่ง 

นำศึกษาส่วนมากเขียนตอบส,น ๆ คือ ใช้กำที่ฅนไม่รี’'หรือรี 

แต่ตนกนเคียว เช่นตำอย่างดงต่อไปนื 

061-6๖1-111 0011*1181011 ะ ศีรษะฟาดของแข็งอย่างแรงทำให้เกิด 

510^6’ร 

ม 2X11801:311131 1า611101-11า3^6 เมอฅค 860เ10ฑ ของสมองคา)ะ 

พบว่ามี การเปลยนแปลง ในเยอสมองมาก 

อใคอ!]อม)ม)เต่เคำ)งอ ] เขม) 810^0 แส^ 2x11-301:30131 แส 

ความหมายท8งหมด จึงเลียเวลาตอบเปล่า ๆ แสดงว่าตนตอบไม่ 

อะไรเลย 

3
3
 

^
 {ท-16*

3 



๑ 

การตอบให้ตรงคำถามเบี่นของสำล้ญ เมื่อตอบขอความสำกฌ 

เสร็จแล้วจึงใส่รายละเอียดที่สำก้ญ ๆ ไป การอธิบายให้แจ่มแล้งนน 

ผิดกบเอาเรื่องชหมราชีหมาแห้งมาเขียนเพื่อจะให้ผู้ตรวจเห็นว่า 

ตอบมาก ผ้ตรวจเกยเบนผ้ตอบมาแล้วและเคยตรวจขอสอบมามาก 

และรู้?!,ว่า ผ้ตอบเอาเรื่องอื่นมาเขียนไม่ตรงคำถาม ผู้ตรวจทีเขมงวด 

บางคนจะห้กหมายลงไปมาก 

ลายมฮและการเชยน 

น*กศึกษาส่วนมากเชียนหวํดจนอ่านลำบาก บางคนมีลายมือ 

เหมือนไก่เขี่ยมาแต่กำเนิดจนไม่มใครอ่านออก บางกรงเมือเขยน 

ไว้แล้วตนเองย*งอ่านไม่ไค้ แม้จะมีลายมือไม่สวย แต่ล้าพยายาม 

เชียนอาจจะอ่านออก กรบางคนยงมีความเพียรยอมให้อภยลายมือ 

ย'ง ๆ พยายามอ่าน กรบางกนไม่ยอมอ่าน ไม่ยอมเสียเวลา กระโดด 

ล้ามไป จากผลของการล้นกวาเรองลายมือ ไค้ความจริงว่า ในการ 

ตอบอย่างเคียวล้น ผ้ที่เขียนให้อ่านออกได้หมายมากกว่า ผู้ทเขยน 

จนอ่านลำบากหรือไม่ออก 

การเขียนก็มืกวามสำล้ญเหมือนล้น ไวยากรณ์ สะกดการ*นฅ 

และวรรคตอนล้องให้ถก การผิดพลาดเหล่านั้ทำให้ผู้ตรวจเห็นว่า 

ผู้สอบไม่มีระเบียบ (ผิดไวยากรณ์) ไม่มีกวามรู้ล้พท์เลย (สะกด- 

การไเฅ์ผิด) และทำให้กวามหมายผิดล้นเบ็1นตรงกนขาม กำผิด 

เหล่านแหละอาริ)จะทำไห้ท่าน'สอบ'อก 



9ส่0 

การเรียนปีากการสอบ 

การเรียนจากข้อสอบอย่างละเอียดทำให้นกศึกษาทราบว่'! เขา 

ได้เตรียมบ้วอย่างไรในการสอบที่แบ้ว และต่อไปควรจะปรบปรุง 

การเตรียมฅวสอบอย่างไร ? ใค้ฅอบอะไรผิด ไม่ได้ตอบของสำคญ 

อะไรบ้าง เข้าใจกำถามคีหรือเปล่า 

พวกเราทกกนไค้เรียนโคยการแก้ไขความผิดพลาดของตน'มาก 

กว่าได้เรียนจากผลสำเร็จ กำฅอบต่าง ๆ ในการสอบจึงเบึนการจด 

ความผิดพลาดของเราอย่างแน่นแพ้น 

ตสบคำดามง่ายก่อน 

เมื่อตอบกำถามง่ายเสร็จแบ้ว จึงไปคอบกำถามยาก อย่าเสีย 

เวลาตอบกำถามยาก จนไม่มีเวลาตอบกำถามง่าย กากบาทกำถาม 

ยากไว้ เมื่อตอบกำถามง่ายเสร็จแบ้ว กบ้บมาตอบกำถามยากใหม่ 

การตอบ เแกน!!)!©-0110106 

ตามจริงแบ้ว IV!ง!บ!)16-0๒106 อาบ้ยคำถาม น-น6 {3)56 เบ็!นหบ้ก 

อ่านบ้ายความพินิจพิเคราะห์ พยายามฆ่ากำที่ไม่จริงออก จนเหลือ 

กำที่นึกว่าจริง เมื่อแน่ใจว่าถูกบ้องแบ้ว ให้คำตอบในช่องที่กะไว้ 

แบ้วทำข้อต่อไป 

ร!น!©เแ110, สุ11681!0119 

กำถามเหล่านั้เบ็'นของอเมริก*นที่ผมเองยำไม่เข้าใจดี จะหา 

หนำลือหรือแบบมาดทีหลง 



ซิ?งซิ 

ต่อเติมช่องวาง 

กำถามนั้มีลํกษณะคลำย “ จริงหรือไม่จริง ” แก่ว่ากำกำหนึ่ง 

หรือวลีไม่มีเพื่อจะให้ท่านก่อเติมให้หมค เวลาคอบจะฅองคอบ 

ให้ฅรงความหมายของผู้ออกสอบ เช่น คัองการใช้กำเทคนิคต่าง ๆ 

ลำตอบไม่ได้ก็ลํองเคาเอาให้ใกล้ที่สุด คัวอย่างกำถาม 

พระราชาธิบคีแห่งชาวเบลเยี่ยม มีพระนามว่า. 

การตอบคำถาม 

การคอบกำถามนึ่นควรจะใช้กวามร้ที่ไค้เรียนมาจากตำราหรือ 

จากการพงปา^กถา ลำเบนไปไค้แสดงคัวยว่าได้อ่านมาจากตำรา 

เล่มไหน อย่าคอบคำถามจากความร้ที่ไค้มาจากหนิงสึออ่านเล่น 

หรือจากกวามคิดของท่านเอง เรื่องนึ่ นิกศึกษาไทยคงทราบคีและ 

พยายามคอบคามที่อาจารย์สอนไว้เสมอซึ่งถูกคัอง เพราะอาจารย 

ส่วนมากก็คัองการให้คอบความที่ตนสอนเสมอ 

นาทสุดทายฃองการสอบ 

ควรจะเอาเก็บไว้สำหร้บอ่านทวนคำคอบเพื่อไม่ให้ผิดพลาด 

ในสี่งที่ไม่ควรผิด หรือคัดแจงสำรวจกระดาษสอบของท่านให้เรียบ 

ร้อย เช่นมีเรื่องเกิดขํ้นฅามที่ท่านคณบดีของโรงเรียนแห่งหนึ่ง 

เล่าว่า น์กศึกษาผู้,หนึ่งเบี่นกนขย*นิเรียนดี เมอสอบเสร็จแล่วเขาผู้นน 

กลํบไม่ไค้หมายดี จึงเกิดการสอบสวนคันขน เพราะสงลํยว่ากระดาษ 

ก็'!คอบบางแผ่นไค้หายไป หากระดาษคำฅอบเท่าไร ๆ ก็หาไม่ไค้ 



๑^!® 

น*กศึกษาผู้นื่นกล*บไปหอ ไปก่นกระดาษของฅนบาง จึงพบว่าคน 

ได้ลืมเอากระคาษที่ตอบกำถามไว้เรียบรอยแลวไปไอ้บน10 เพราะ 

ความหลงลืมหรือความเหนื่อยอ่อนขากการดูหน*งสือมาก จึงมีสมอง 

ไม่แจ่มใส หยิบนินผิดนี่ผิด กำได้ทบทวนดูกระคาษกำคอบของคน 

ให้เรียบร้อย เขาก็คงมีหวงไค้เกียรฅินิยมหรือเขาไปแขงขนเพอ'คุ'น 

อานินทมหิดล เพราะความเลินเล่อนิดเดียว. 

กรงเทพ ฯ ดสิ่'กมภาพนธ ๒๕0ฟ่ 



ตำรากไ)ขำวน สิฉํนได้เรยบเรยงขนตามทคุณแม่ได้สอน 

ไว้บ9'าง ได้ตามบ้านญาติมิตรบ้าง และได้เรยนมาจากโรงเรยนบ้าง 

ได้เลอกอานารท คุณพ่อ คุณแม่ และบ้องประชุมชอบร่มประทาน 

มาพ่มพ็๋ นว่งว่าคงจะเบนประโยชน์บ้างตามสมควร. 

บรรจง โปษะกฤษณะ 





๑๘สร่ 

เครืองปรุง 

รืธีทำ 

๑. แกงบวน 

กระเพาะหม ไส้อ่อน ฅํบ ปอก ไส้ใหญ่ หม 
ะ ^ไ 1 1' อ่^^ 

สามชน หวเจ ปลากเรา ปลาสลากยาง หอมเจยว 

กระเทียมเจียว พริกไทย ข่า คะไคร้ ผักชี พริก 

ชํ้พ้าแดง เหลือง ใบมะกรด นาตาล นาปลา 

ใบมะตูม ใบคะไคร้ ก้นกี่นช่าย ผกชี 

ส่างเครื่องในหมทุกอย่างให้สะอาด พรอมที่งหมู 

สามช8น ก้มพอสก หึนชีนขนาดคำให้หนาหน่อย 

ปลาสลาดย่างแกะแส่วคำให้ละเอียด คำหอมเจียว 

กบกระเทียมเจียวให้ละเอียด ใส่ปลากเราบงให้สุก 

ลงคำในกระเทียม คำพริกไทยจนละเอียด ใส่ราก 

ผักชีลงคำด้วย กะบี่เผาไฟใส่ลงคำไปก*,บรากผักชี 

รวมของที่ฅำไว้หึงหมดน่เข้าก้ว้ยผัน คำให้เข้าก*น 

อีกที 

หึน่ใบคะไคร้ ใบมะคม หรือจะ ใช้ผ้ก์ชีหรือคนช่าย 

ก็ได้ ห'นละเอียด กนนาให้เขียว รวมก้นเทลง 

ในหม็อนาที่ก้มเครื่องในไว้ เอาเครื่องที่โขลกไว้ 

ลงผดในกระทะให้หอม ละลายลงในนาก้มหมู ใส่ 

เครื่องในหมูผับหมลงไปรวมผันในหมอ หึนฅะไคร้ 

ให้ละเอียด ฉีกใบมะกรดใส่ลงไปผัวย ยกหมอ 

ขนดงไฟให้เดือด ใส่■นาปลา นาคาล เกี่ยวไปจน 

หมูเบื่1อย ชิมดให้รสคี ใช้ไค้ ฅํก้ใส่ชามโรยผักชี 

พรกแดง. 



๑^๔ 

เครืองปรุง 

เครืองปรุง 

วิธีทำ 

๒- "1"™รทุ่!**“ 

ไข่ปุทะเลถ้มสกแล่ว (ถ้าไม่มีจะใช้ไข่แดงของ 

ไข่เค็มที่ฅ่มสุกแล้วกไค้) กระเทียม กะบี่ นาฅาล 

นาปลา มะนาว พริกขหน พริกเหลือง พริกแดง 

ตำไข่ปก*บกระเทียม กะบิ!นิดหน่อยให้ละเอียด ใส่ 

นาฅาล นาปลา มะนาว พริกตำงๆลง ชิมดรส 

ฅามชอบ ร*บประทานสับใบทองหลางทอด ผ้กบุ้ง 

ทอด สันหอม ปลาช่อนทอด เนอเค็มฉีกฝอย 

๓. เบืดตุ๋น 

เบ็ดถอดกระดกออกแล้ว ๑ ฅ*ว (ที่ฅลาดเก่าร้บจำง 

ถอดเบ็ด) เอาที่เหม็นสาบออกเสียถ้วย เนั้อหมสบ 

ละเอียด เมล็ดบ*วสัมเบื่อยแล่-ว รากผกชี กระเทียม 

นาปลา พริกไทย เครื่องในเบ็ด เห็ดหอมหน 

ละเอียด ผงชรส 

ตำพริกไทย รากผกชี กระเทียม เข่าถ้วยก้นให้ 

ละเอียด ลงเกล่าในหมสับ ใส่นาปลา ผงชรส 

ลูกบว เห็ดหอม ผกชีเด็ดเบน,ใบ ๆ คลกให้ที'ว 

ใส่ลงไปในฅวเบ็ด ทำให้เบ็นรปถ้วเบ็ด แล’วเย็บ 

ให้ติดสัน ขดเทาและบ็กให้เรียบร้อย นึ่งในชามอ่าง 

เวลาจะรับประทานยกลงหนเบ็นชนหนา ให้กงรป 

อยู่ฅามเดิม โรยสักชี ใส่นามาสัวย. 



๑๘๕ 

๔. ไข่ต*นใส่เห็ดบ,ว 

เดร้องปรุง ไข่เบค เนั้อไก่ เห็ดบ*ว เกลือบน พริกไทย ผงชูรส 

นํ้าซุป ผกชี 

วิธทำ ล่างเห็ดบ*วแล้วผ่าเบี่นชั้น ๆ ต่อยไข่ แยกไข่แดง 

ออก ใช้แต่ไข่ขาว ตีไข่ขาวให้ขั้น ใส่นาซุป 

พริกไทยบนลง ตีให้เข่ากน แล้วนึ่งอย่างไข่ตุ๋น 

(ล้าชอบแข็งก็ใส่น่าซปน่อยหน่อย ถาชอบอ่อนก็ 

ใส่น่าซปมากหน่อย) หนเน้อไก่เบี่นชนเล็กๆ คง 

หม่อใส่น่าซุปลงไป พอเดือดใส่เนอไก่ แล้วใส่เหด 

เวลาจะร'บประทาน ตํกไข่ที่ตุนไว้บาง ๆ (เหมือน 

ต่กเค้าชิวย) ใส่ลงในชามแกงจืด ใส่ผงชูรส ใส่ 

เกลือบน โรยผ่กชี พริกไทย 

เคร้องปรุง 

วิธึทำ 

นาสลด 

๕. สลดเนอสน 

เน่อล้นใน แบงสาลี น่าม่นสล้ตุ น่าล้ม น่าฅาล 

เกลือ ม'สคาด ผ'กกาดหอม มะเขือเทศ คนหอม 

ล้างเกลือให้สะอาด 

ไว้ให้น่าฅก 

แล้พ'งผืดออกให้หมด แขวน 

เกลือ นำตาล นำสม นำมนสลด มสฅาดนคหนอย 

ชิมรสคามชอบ 



ตฝ่'ป่ 

หนเน็อฅามขวาง เบนแว่น ๆ ทุบพอนุ่ม แช่ลง 

ในนาคาล เกลือ แบงสาลี นาม*นสลิด ซงผสม 

ให้เช่ากันดีแลำ ประมาณ©๕นาที จึงนำลงทอค 

ในกระทะไฟแรง ๆ กล*บ ๒ ทีกักชั้น ร*บประทาน 

กับผ*ก่ฅ่างๆ ราดดำยนาสกัดเมื่อเวลาจะริบประทาน 

เครีองปรุว 

หมูหวาน 

ปลาทอด■ฝ 

นาพริกประพาส 

มะกัน ก้งแหำ กะบิ' กระเทียม พริกสีค่าง ๆ 

คำมะกันให้แหลก ไม่กัองละเอียดมากน*ก บีบนา 

ออกเสียบาง เลือกเม็ดแก่ ๆ ออกเสีย คำกุ้งแห้ง 

ให้ล ะเอียด ใส่กระเทียม กะบี คำให้เช่ากัน ใส่พริก 

บบพอแตก ใส่นาคาล นาปลา ชิมครสคามชอบ 

กัมหมู ๓ ช1นพอสุก หนชนบาง ๆ กัมกับนาปลา 

นาคาล!]บ เกี่ยวไปจนกันหมูใสใช้ได้ 

ปลาคุกอุยกัวเขื่องๆ ขดและกัดหำหางออก ลำงนา 

ให้ส ะอาด เสียบไม้ย่างไฟพอสก ชำไม้ออก ผ่า 

หลำแบะออก เอากัางออกให้หมด ใช้สำมเขี่ยเน็อ 

ปลาให้ฟู ทอดในนํ้ากันจนเหลือง กักขน (ใช้ 

ปลาช่อนก็ได้ ) นาพริกนืจะริบประทานกับกักดิบ 

เช่นแคงกวา มะเขือก็ได้ หฺรือวะริบประทานกับ 

กักค่าง ๆ กัมกะท้ก็ได้ 



๑^๓) 

วิธชด จ?าผ้กไว้ขางล่าง ราคนำพริกลงบนผก ฅกหมูหวาน 

ใส่ลงบนนาพริก ปลาคุกทอด ฅํคเบี่นกำ ๆ วาง 

บนหมูหวาน ไข่เค็มฅ้คเบ็!นชั้นเล็ก ๆ เรียงขางบน 

ให้แลคสวย 

๗. เนอเค็มฝอยผดหาาฬ 

วิธทำ เลือกเน้อเค็มที่เบึนเสนๆสำหริบฉีก'ได้ แช่นาสกกรู่ 

แล่วล้างให้สะอาด บงไฟอ่อน ๆ พอสก ทุบให้นุ่ม 

แล้วฉีกเบนฝอย ลงล้ด ใส่นามนอย่าให้มากนก 

ล้วไฟอ่อน ๆ พอเนอกรอบแห่ง เฅิมนำมนลงอีก 

กำไปวนกรอบเหลืองค ใส่นํ้าฅาลทราย กนให้ทำ 

ยกลง โรยหอมเซียว 

๘. นาฟริกลูกหนำเลยบ 

เครีอาปรุง ลกหนำเลั้ยบ (มีขายคามร่านขายของเค็มเรียกว่า 

หนำพำย) กุ้งแหง กระเทียม นาปลา นํำฅาล 

มะนาว พริกฃั้หน พริกชีพา พริกเหลือง มะอึก 

ผกสด หรือล้กฅม ปลาทอด หมูหวาน 

วิธีทำ บนก้งแหำให้ละเอียด ใส่กระเทียม ใส่หนำพำย 

(ใช้แทนกะบี) ตำให้เข้าโใน ใส่นาปลา นาดาล 

มะนาว มะอึก พริกค่าง ๆ ชิมรสให้พอดี เซียว 

กระเทียมพอเหลือง เอานาพริกที่ฅำไว้ลงผค รบ- 

ประทานล้บล้กค่าง ๆ ปลาทอด หมูหวาน 



เครืองปรุง 

วิธีทำ 

เครืองปรุง 

ของว่าง 

๑. เนอสวรรค 

เน้อกะโพก ลกผก่ชี รากผ่กชี นำกาล!]บ นาปลา 
7'7 }'1 
กนประสว นามนหม 

ลำงเน้อให้สะอาด แล่พิงผืดออกให้หมด ห'นชนบางๆ 

ก'วลกผกชีให้หอม โขลกพอแหลก ไม่ฅ้องละเอียด 

มาก ตำรากล้กชีให้ละเอียด ใส่รากล้กชี ลกผํกชี 

โรยดินประสิวนิดหน่อย ลงในเน้อขยำให้ทว ใส่ 

นํ้าฅาล นาปลา แล้วเคล้าให้ท'วอีก ลองทอดชิมก 

รสฅามชอบ ค่อนข้างหวาน หมํกทีงไว้ประมาณ 

ครึ่งช'วโมง แล้วนำไปเรียงบนฅะแกรงกากแดด 

เมื่อแห่งดีแล้ว กลับอีกข้างหนึ่งขั้นมาให้ถกแดด 

พอแห่งดีแล้ว เก็บใส่กระปองบิ1ดฝาไว้ เมื่อล้อง 

การจะร'บประทาน ทอดนาม*น ร*บประทานได้ 

๒. หมูตง 

หมกง (มีขายที่ฅลาดเก่า) ล้นกึ่นช่าย แดงกวา 

ลับปะรด ผกชี พริกแดง เกลือ นาฅๅล นาล้ม 

กระเทียม 



๑๘5 

วิธี่ทำ 

น^ม 

ห'นหมูค1งเบ็นชีนสี่เหลี่ยมบาง ๆ ขนาดคำ ล้างผก 

ฅ่าง ๆ ให้สะอาค เด็ดใบคนช่ายออกเหลอแต่คน 

ทบเบา ๆ พอแคก ห'นเบนท่อนแช่นำ แล้วสงขืน 

จิกแคงกวารอบลก แล้วห'นคามขวาง ผกชีเด็ด 

เบน'ช่อ ปอกล้บปะรดแล้วห,นเบ็นคำ เรียงลำดบ 

ผกต่าง ๆ ลงในริานก‘บหมูคง คามที่เห็นสวย 

คำเกลือ กระเทียม พริกแดงให้ละเอียด ใส่นำฅาล 

นํ้าล้ม ชิมครสคามชอบ 

เครืองปรุง 

วิธีทำ 

นาปีม 

๓. ปอเบยะญวน 

เนั้อหม ล้บละเอียด กุ้งห'นเล็ก ๆ วุ้นเสนคดท่อน 

สนๆ เห็ดหูหนูแช่นาแล้วหนเล็กๆ ล้วงอกเด็ดล้าน 

พริกไทย ไข่เบ็ด แบ'งปอเบั๊เยะ (มีขายหนำโรงหนง 

เฉลิมนคร ล้านถนนเจริญกรง) นาปลา นามนหมู 

นำเครื่องท1งหมด เกล้าให้ทำ ใส่ไข่เบ็ด นาปลา 

พริกไทย ใช้แบงห่อ แล้วลองทอดชิมดู ล้ารสดีแล้ว 

ห่อแบงทอดให้เหลือง 

กระเทียม เกลือ พริกแดง ตำให้ละเอียด ใส่นำสม 

นาตาล ชิมดให้รสล้ด หนํห*วผกกาดขาวให้ละเอียด 

กนเกลือให้หายขื่น ใส่ลงในนาจั้ม รบประทานล้บ 

ใบโหระพา ใบสะระแหน่ ล้กกาดหอม ผํกชี 



๑ลิ่ว่ 

เครืองปรุง 

วิธีทำ 

เดรองปรุง 

วิธีทำ 

๔. เมียงีลาว 

เนํอหมูส้บละเอียด กุ้งแห้งหนละเอียด ถ'วลิสงห*น 

ขิงหนฝอย หอมเจียว กระเทียมเจียว เกี่ยวนาปลา 

นาส*มมะขาม นำฅาล รวมกนให้ขนชิมรสให้หวาน 

ชั้นหนำ ใบผ่กกาดดอง ผิดสี่เหลยม ขนาดพอกำ 

สำหร*บห่อ พริกแดง 

ผิดหมูให้สก ใส่เครื่องปรุงที่ผินไว้ลงในกระทะ 

ใส่นำที่เคี่ยวไว้ลงไป ผิดให้ท,วกไเ ชิมรสฅามชอบ 

ยกขน ห่อนํวยใบผิ’กกาด เมื่อห่อเสร็จแล*ว ใช้ 

นำผินหมูแฅะให้ที,ว ริบประทานผิบผิาวผิงทอด 

พริกชิหนู 

๕. ปลาแนม 

ปลาช่อน หน์ง์หมูผินบาง ๆ ข่าวสารก'วแผิวโม่ 

ให้ละเอียด ผินหมูแข็งผิมแล้วห'นขนาดหน*งหม 

หอมซอย ถ'วลิสงผิวหนบาง ๆ ฅามยาว ข่าอ่อน 

ห'นบาง ๆ โขลกให้ละเอียด ผินนำออกใส่ผิวยไว้ 

ผิวสไ)ซ่าผินละเอียด กระเทียมดองผินบาง "1 

นำดาลทรายอย่างละเอียด นำปลา เกลือนิดหน่อย 

ใบผิกกาดหอม พริกแดง 

ปลาช่อนย่าง แกะเอาแต่เนอ ยีให้ละเอียด ผสม 

* นำข่าอ่อนลงกนให้ผิว ใส่ เกลือ นำปลา นำดาล 



นามะนาว นาสม-ซ่า กลุกให้ท'ว ชิมให้รสจด 

อร่อย ใส่ข่าวคว์ลงกลกให้ท'ว ใส่หนังหมู ถ'วลิสง - 

กระเทียมคอง ผิวสมซ่า เกล้าให้เขากัน จดใส่จาน 

โรยหนัากัวยกระเทียมคอง ผิวสมซ่า พริกแดงหน 

เบนเสน ๆ ร'บประทานกับกักกาดและไส้กรอก 

หรือจะกัดลงในกระทงทองก็ได้ 

๖. กระทงหอง 

แบงสาลีกับแบงกัาวอย่างละเท่า ๆ กน ไข่๓ด 

นาปนใส กะทิ นามนหมู 

นวดแบงท8งสองอย่างกัวยนํ้า ใส่ไข่ นาปูนใสนิด 

หน่อย อย่าให้กันนัก หรือใสเกินไป กะพอชุบ 

พิมพ์ทิด แกัวกรองกัวยกระชอน ใส่นำมนในกระทะ 

พอนากันกัอน เอาพิมพ์รูปกระทง แช่ไนนำกัน 

พอพิมพ์ร้อน ยกพิมพ์ลงมาจากกระทะ ชุบลงใน 

แบง ให้พอดีกับปากพิมพ์มิฉะน้นแบง,จะล*นขนมา 

กระทงไม่สวย แล1วลงทอดในนามน พอเหลือง 

กักขนใส่ในฅะแกรง'ที่มืกระดาษรองซับนากัน พอ 

เย็นเก็บอัดใส่ภาชนะ เพื่อไม่ให้หายกรอบ ถา’จะ 

กัดลงในกระทง ใช้ใบผกกาดหอมที่สะอาดและ 

ไม่เบื่ยกนากัดชั้นเล็ก ๆ ใส่ลงกันกระทงให้ผกชั้น 

มาบนกระทง กักปลาแนมใส่โรยผิวสมซ่ากบพริก- 

แดงห'นฝอย 



๒ 

เตวิลงปร* 

วิธีหำ 

๗. เมยง'เฒ 

เนึ่อหม?"ม กุ้งต,ม ม"นทมูฅ"ม ห'นเท่าหน"งหมู 

หน"งหมฅไ)ห'นบาง ๆ ล"'เงน้ามะนาว เกลือ แล"ว 

ลวกอีกทีหนึ่ง ผึ่งให้แห"งนา กระเทียมเจียว หอม 

เจียว ผิวส"มซ่าหนเบ็นฝอยกนน้า กระเทียมคอง 

ถ'วลิสงหนบาง ๆ ข่าอ่อนห'1นฝอย พริกแดง น้า- 

ปลา นึ่าฅาล มะนาว นาส"มซ่า ชิงอ่อนหนฝอย 

เนึ่อหมูก"บกุ้งหนชนเล็ก ม"นหมู หนงหมู หอม- 

เจียว กระเทียมเจียว ถ'วลิสง ผิวส"มซ่า ข่าอ่อน ขิง 

กระเทียมดองห'น ของเหล่านึ่รวมลงในอ่างเกล"าให้ 

เข"ก้น นาปลา นาฅาล นึ่ามะนาว นาส"มซ่า 

ละลายชิมให้รสจ"ค ราดลงในเครื่องที่รวมไว้ เคล"า 

ให้ท"ว ชิมรสดีแล"ว ฅ"กใส่จานโรยผ"กซี พริกแดง 

ห'นฝอย 

๘. เม แกรยบปลา 

เตรํ่อ*ปรุง ปลากรายที่ขุดแล"วกรื่งชไ (มีขายที่ฅลาดบางลำภ) 

แบงสิงคโปร์ ๑ ช'ง กระเทียม พริกไทย เกลือ 

วิธีหำ ดำพริกไทย กระเทียมให้ละเอียด ใส่ปลากรายลง 

โขลกปนก"นทีละน"อย จนเหนียว ใส่เกลือนิดหน่อย 

โรยแบ'งท้ละน้อยลงในปลา พรมน้าทีละน้อย นวด 



©ลิ่๓ 

เดรองปรุ 

วิสีทำแบ 

ไปจนเหนียว แล้วบํ้นเบื่นท่อนยาวๆกลม นงไน 

ล''งถึง เมื่อสกแล้ว ผึ่งล้างไว้ ห'นบาง ๆ ดากแดด 

ให้แห้ง เก็บไว้ เมื่อจะร'บประทานทอดนำมนหมู 

๙. แฮ่กน 

ง กุ้ง มันหมูแข็ง ฟองเมัาทู้ พริกไทยบน ผงชูรส 

แบงสิงคโปร์นิดหน่อย ไข่เบ็ด เก,ลือ สบกุ้งแลว 

โขลกให้เหนียว ห้น่หมูแขงเบ็,นชินสิเหลียมเล็ด ๆ 

นวคกังจนเหนียวดีแห้ว ใส่ไข่เบ็ดลงเกห้าให้ท'ว 

ใส่พริกไทย มันหมู เกลือ เกห้าอีกท พรมนา 

ให้'มัวบนแผ่นเล้าห้ มัดเบ็นแผ่นสีเหลียมผืนผ่า 

ห่อกุ้ง เบ็นท่อนยาว ๆ มัวนให้แน่น พบหวทาย 

เรียงใส่ห้งถึงนีง พอสกยกลง เมือเยนแลวหนเบน 

คำ ๆ ชุบแบงทอด ริบประทานกับนาจั้ม 

งสำหรบปุบ แบงสาลีกับแบ็งข่าวเห้าอย่างละเท่าล้น ไข่ 

เบ็ด 'มัวกะทิ นำปนใส เกลือ นวดให้เขามัน 

เติมหางกะทิ กะเนพอแบงมับหห้งมือ ชุบแช่อึน 

ทอด 

นาปีบ จะใช้นาจมอะไรก็ได้ฅามชอบ 
* 



๑ 6 ๔ 

เดรองปรุง 

๑๐. กวขเตี๋ยนเบก 

เส้นก๋วยเตี๋ยว เน้อวำที่ม็เอ็นอยู่ดำย เกรื่องกะหรื 

หำผกกาดเค็มส*บละเอียด กำลิสงคำ กุ้งแหงคำ 

หอมเจียว นาดาล นาส้ม นาปลา ไข่เบ็1คฅม 

พริกบ่1น ฒัาชี ใบหอม หินละเอียด เต้าหู้หน 

เลก ๆ นากะทิ ถ่วงอก อบเชย กานพล มะนาว 

วิธทา เคี่ยวเน้อกบกะทิจวนเบื่เอย ผ*คกะทิก*บกะหรี่พอ 

หอม ใส่ลงในหม้อเนอ ใส่อบเชย กานพล เคี่ยว 

ไปรนเบือย 

เวลาจะ ร*บประทานลวกเส้นก๋วยเตี๋ยวท'บถ่ว- 

งอก ต้กน้าเน้อใส่ให้พอคี ใส่เต้าหู้ หิวผํกกาด 

เค็ม ถ่วลิสง ไข่ต้มผ่าซีกเล็กๆ โรยผกชี ใบหอม 

นาปลา นาคาล น้าส*มพริกดอง •ชิมค 

เดร้องปรุ? 

©๑. เมลัดทบทิม 

แห้วหรือม'นแกว แบงม'นอย่างดี สีแดงหรือ 

สีเหลืองก็ได้ กะทิอย่างขาว น้าเชื่อม 

วิธึทำ ห์,แม่นแกวเบนชนส่เหลี่ยมเล็ก ๆ ขนาดเท่าเม็ด 

ท’'บทิมจริง ๆ เกลาสีไว้ แส้วลงกลกในแบ’งม'น 

แลวร่อนให้เม็ดสวย ต้มในน้าเดือด ๆ ช,ยินขน 

ใส่ในน้าเชอม พอไม่ให้ฅิคกัน ร*บประทานก*บ 

น้ากะทิ 



๑6(5เ 

๑๒. นาวยาคู 

รวงเข2าเจาอ่อน ๆ นาคาลกรวค ใบเฅย โขลกเมีคขาว 

ใส่ใบเคยน้คหน่อย เมื่อละเอ่ยคแล่วใช้ผาขาวบางห่อ ละลายลงใน 

นำคอกมะลิลงกวน ถา6/]นเกินไปเฅิมน่า ใส่นำฅาลกรวค เมือจวน 

จะยกลงใส่นมสคผสมลงคายกน เวลารบประทานหยอคหวกะทิ ซึง 

ใส่เกลือน่คหน่อย 

เครืองปรุง! 

วิธทา 

เคร้อาปรุง 

๑๓. บนมกา 

ถวทอง มะพรำวบบ นาคาล แบงขาวเจาอย่างอ่ 

นามนมะพรำวใหม่ ๆ (นามนหมูกไค้) 

กวถวทองให้เหลอง เลาะเปลือกออกโม่ให้ละเอ่ยค 

แล้วร่อนอ่กทหนง กนกะทิขน ๆ ละลายน่าฅาล 

กลม ๆ มี ๔ แฉกขางใน เหมือนกบรูปกาชาค 

แลำหยิบกามมุมให้เบนบมขนมา รวมทั้งฅรงกลาง 

ควย เบน ๕ บม บนอ,นละกำ ละลายแบงกบหํวกะทิ 

อย่าให้ขนนก พอชุบขนมฅค แลิวทอคในนามีน 

จนเหลือง 

๑ 6*. บนII 0110001&1© 
ม่' ^ ^ ง 

แบงสาล ๒ ถวย 
๓ อย่างน้ ๑ 1 

เกลอ ๒ ช•ช. 1 
ร่อนค,วยก็น ด‘เ กร1ง 

ผงฟ ๓ ช.ช. 1 



วิชิทำ 

หนาขนม 

นาคาล 

ไข่ 
เนย 

นมสค 

โกโค1ผง 

นา 

นาหอม ว'แลา 

ชิ — ถวย 

๓ ฟอง 

ชิ ถวย 

๒ ถ้วย 

๒ ถวย 

๒ ถ้วย 

ตีเนยกับนาคาลจนขาวฟแถ้ว ใส่ไข่ทีละฟองตีแรงๆ 

จนไข่ขนฟเบึนสี ขาว ผสมโคโก่ที่ฅไเไว้ลงกนให้ 

เข่ากัน แล้วจึงผสมแบงสกับกับนมจนหมค ใส่ 

น้าหอม กนให้ทีว กักใส่พิมพ์ เข่าเฅาอบไฟกลาง 

ค่อนข่างอ่อน ประมาณครึ่งชํวโมง สกแล้วเทออก 

จากพิมพ์ ควรใช้พิมพ์ ๒ พิมพ์ กันที่หนึ่งทาหน้า 

ขนมให้ท'1ว แล้วยกอีกกันวางกับล้างบน ราดหน้า 

ให้ทีว โกโค่ที่จะใส่ในกัวขนม กัมโคโก่ผง-เ ถ้วย 

นาฅาล เ: ถ้วย นา || ถ้วย พอเดือดยกลง ทั้งไว้ 

ให้เย็น จึงจะใส่ในขนมไค้ 

ชอกโกเลฅ 

โคโค่ผง 
๏ 
๒ ถ้วย 

นมสด ๑ ถ้วย 

นาคาล ๒ ถวย 

เนย ๔ ชอนโต๊ะ 

วนิลา ๒ ช.ช. 



๑๙(ห้) 

คไ] โกโก่ นาตาล นม จนเดือด ยกลงใส่เนย วนิลา กนไป 

จนขน สำหรบราดหนำขนม 

เฅรืองปรุง 

วิธทำ 

วิธีทำหนา 

© ๕. ขนมโมค่า 

ของโรงเรยนราชิน 

เนย -แ ปอนค นาดาลทรายแดง ๓ กระปอง แบง 

สาลี ๔ กระปอง ไข่ไก่ ๖ ฟอง นมสดครึ่งกระปอง 

ผงฟุ ๒ ช.ช. นำหอมวนิลา ® ช.ด. ( แบงดากแคด 

ให้แห้ง ) 

ฅีเนยก'บนำกาลจนขั้น ใส่ไข่ทีละฟองดืไปจนขั้นฟุ 

ใส่แบงซึ่งร่อนรวมห้บผงฟุแห้ว สลบก*บนมจนหมด 

ใส่นำหอมวนิลาแห้วใส่พิมพ์ เข้าเดาอบ ถาขนม 

หนา ใช้ไฟกลาง ประมาณ ๓00-๓๕๐ องศา 

เนยสด ^ ปอนด์ นำตาลไอซึ่ง และนำกาแฟ 

ขวดข้นๆ ใส่รวมก*น กนพอให้เข้าห้น ใช้สำหร*บ 

ทาขนม เมื่อเย็นสนิทดีแห้'า แห้วโรยดวยเม็ด 

อาลม*นคห้นกามยาวบาง ๆ 

กระปองนใช้กระปองนมสดตราหมีกระปอง'•สีก ตวงแทน 

ห้วยตวง 



๑^๘ 

©๖. ขนมฟิลาฮอน 

เครืองปรุ14 เนย 1เ ปอนตี 

อย่าง•ขาว ‘นาคาลทรายขาว ๓ ถวย 

แบงสาลี ๔ ถ้วย 

นมสด ๑ 1 ถ้วย 

ไข่ขาว ๑© ฟอง ตีวนขนฟู 

ผงฟุ ๒ ช.ช. 
ซ 

เกลือ ๒ ช.ช. 

เครืองปรุง เนย 1 ปอนตี 

อย่างคำ นาฅาลทรายแดง ๓ ถวย 

แบงสาลี ๔ กัว ย 

นมสค ® ๒ กัว ย 

ไข่แดง 8® ฟอง คีจนขนฟู 

ผงฟู ๓ ช.ช. 

นาเชื่อม ๑ กัวย 

เกลือ ๒ ช.ช. 

แบง เกลือ ผงฟุ ร่อนรวมกัน ตีเนยกับนาฅาลวน 

ชื่นฟุ ใส่แบงกบนมสลับกัน ฟ้ากนตีแลัว ใส่ไข่ 

ที่ตีไว้แล่ว ลงกนให้ทํว ลักลงพิมพ์ที่ทาเนยสลับกัน 

ขาวบางดำบาง เมื่อสกแถ้วจะเห็นเบนลายเหมือน 

หินอ่อน (ตีกนละอ่าง ) 






